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ΡΒΟΙΒΟΑΟΜΕΝΑ 

ΑΔ οοάϊοο ΜΟΕΑ ΒΉΡΙ,, αυὶ ἴάπὶ ἴπ ῥυϊου θυ γοἹ υτη ἢ 8 ἀ8Ὲγ- )6 οοάϊοο 0 

ρα ϊ οὐ ἴῃ Ῥγοϊοροπηθηΐβ νοὶ]. 1 ἀθβογὶριϊ βαηΐ, ππ8 δοοϑᾶϊέ ἴῃ ἢοο νο]ὰ- 

τὴΐηθ Ῥγίπηαπι Δα θ᾽ ἐὰ8 οοάοχ Ὁ, οδὲ δαΐοαθ δ ατθη  ἶ8 Π 8 Ρ]α . Χ 

οοα. 23, τηοτηθγδηδοθι8, [ὍΤΙ86 αιδγίδο Τηϊηοτβ, αΘ ἢ) βδθοῦϊο ΧΠ 

Βαπαϊηὶ, βαθοῦϊο ΧΙΥ͂ 1,.. Οὐμπ ἰγὶθαΐϊ, οοπίϊηοί δὸχ ἰὈγτοὸ8 ΓΠΠ]ΟΠ 8 

ἰοὺ ογάϊηθ: 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου Μωυσέως (ΞΞ Ἰίθον 1). 

Ὡ, λόγος δεύτερος (ΞΞΞ ἐδ οἷέα ΛίοβίΒ Ἰῖθον 11). 

3. περὶ ἱερωσύνης λόγος γἡ (ΞΞ ἐδ υἱέα λίοβίβ Ἰἴθον 11). 

4. Φίλωνος περὶ ἀρετῶν ἤτοι ἀνδρείας χαὶ εὐσεβείας χαὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας (ΞΞΞ εἷὁ ον εξ γι). 

Ὁ. βίος πολιτικοῦ, ὅπερ ἐστὶ περὶ ᾿Ιωσήφ. 

Ὁ. περὶ τοῦ τίς ὃ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρηνόμος. 

᾿ποῖρι. ᾿ἶο Ροβέγομηιιβ ΠἰΌῸΓ [Ὁ]. 81", [Ὁ]18 δυΐοιῃ 96---110 (ΞΞ ρῥ. 34,5 

χαὶ τὰς χεῖρας ἀξᾷὰπ0 δὰ ἤποπι 1071} θη ΟΣ 8 οἰατίαο δαηΐ, βου ρία 

Ἰη8η 8860. ΧΥΤ οἱ Βυρρίοία οχ ΤΌΓΩΘΟΙ οαἀϊίοπο. ᾳαοὰ οἰοιαΓ ΥἹ 118 

οχ οαἀϊίΐοπο ρυϊποῖρο ἰῇ οοάΐοοπη ἰγαηβ]α 18 ν6] [8180 οογγθοίίβ, νοϊαΐ --- 

Ρᾶυοα ΘηΪπη ΔΠΌΓΔΠῚ ἜΧΘΙΏΡΪΔ --- Ρ. 20,1 διανοῆσαι (διανοήσαι ΤΓη.). 

21,3 γινομένους (δινομένους ΤΌτη.). 21,14 ϑοχεῖ. 29,14 ὀφελόντων. 

80,20 αὐτῶ. 32,6 τούτων δὲ. 84,Ὁ τὸ (ρτο τὰ). ἀυδθ οπιηΐα νἱϊΐα Ῥγαθίοῦ 

{Πυὰ ϑοχεῖ οὰπὶ δηϊηδα νοῦ ββοπὶ ἴῃ Τοοθη ΐογο ρᾶγίο οοαϊοὶβ Ε τοροίϊ, 

Ροβίαυθδπηῃ ἴ.. Οὐἢη ἀοπιοηβίγανι ἤᾶηο ΤΘΟΘΗ ΙΟΥΘΠΏ ραγίθπι οοάϊοῖβ Εὶ ἃ 

ἴδοοῦο Π᾿αββοῦῖίπο βυρρΙθίαπι 68586.}, ἤθτὶ ποὴ ροίογαί, αυΐη ϑβυβρίοϊο 

1) νι Ῥτγοϊοροιηθπαᾶ νὸ]. 1 ρΡ. ΧΧΥ οἱ δοιηπιθηίδιϊοπθι οἷ ϑαίαγα ΥἸδάτγὶ πᾶ 

ἰηβογίδιη, Ὑ γδιϊβ] ανίδο 1890 (δ αβφοτίηος πὰ Τηγηονι), 

ῬΒΙ οπὶα ορότα τοὶ. ΗΠ. Α 



ΙΠ ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑᾺΑ 

οὐογοίαῦ. πυΐο οἰΐδπὶ οοαϊοῖβ Ὁ ΤΘΟΘἢΒ ΒΌΡΡΙοπθπίατη {τὶ θη ἀυη 6886. 

δία ἢ. ὙἹῈΘΙ} ἃ πὶ τοραΐαβ, αὐ αἰτία ᾿μδυγϑη ἰδ ηϊ ΒᾺ ΡΡΙ ΟΠ ΘὨΟΓῸ ΠῚ 

ΤηΔΏΠ8 οοηίογγοί, αὰ0 οδέ βέθμαϊο ΟΠ ΟΙἸἼΠΘ σΌΠΕΒ Εἰ ΓΑΓΌΤα ἱὰπὶ ΠδΠῸ 

ΘἀἸ]οποὰ δαἀϊανδηάϊὶ, βίδιϊπιὶ τηϊῃϊ τοβροπάϊύ σου ἰββπηθ θα ἀθηι ΠΙΔΠῈΠῚ 

ἈΘΏΟΒΟΪ ΠΘΟΘῸΘ 80 ἀπθἰΐαγο, ααΐη ΙΔοΟὉΪ ΠΙΔΒΒΟυΪηἱ ΤηΔη}8 5᾽[. Ρ80]0 ροβὲ 

Ι. Οὐμη τηθοῦμη ααδ ΟἸἰπὶ ἀθ οοὐϊοθ Ὁ ἃ 86 ἱπβρθοίο ποίϑυογαί δοιη πη α- 

πἰοαν!ῦ: ἀηἀρ αἰάϊοὶ ἰάσθπν ἰπἀϊοία τι θατὰ (1886, πῃ σοπηπιθηἑαίϊοῃμθ τηοάο 

ΘΟΠΠ ΠΟ ΠΟΤαΐα Οἷ8 ἀ]86 γΓϑοΐθ Οἱ οὐρπονογαΐ ΡῸΓ ΟὈ] ν] ΟΠ 6 πὶ ΒῸΠῚ ΠΟ 

6886, ἱπάρ αιοα Π᾿ΔΒΒουῖηι8 ἢ. 51, 20 ἴῃ Ὁ Ε ραγίϊου απ δὲ, αυδτῃ παθοὶ 

Τυγηθθιιβ, Ομ βὶἔ, πΠῸῚ ΘΟΠΟΙ α8611πὶ διὰ ΔἸ (θγ πὶ οΟα ΟΘ πὶ ΒῸρΡΡ]οπἀατη Θαπὶ 

ΡΓῸ ΠΌΤΟ ἱπῆργοββο δἰ ογ 8. σα Ἰοἶβ ἰοχίαπη 80 'ρ80 γα. βου ρία πηι δά ]- 

θυ 886. ὨΘαῸΘ ΘὨΐμη ΡΘΓ ΠορΙορθηζίδιη, 86 σοηβα]ο ΡΥ ΓΟ ]δπη ΟἸῚ 51586 

Ροίοϑέ, ἤἢοο Υ ΓΒ Πλ1]6 Ὑἱἀθίυν ρυὶα8 οοάϊοὶ Εἰ ΒΌΡΡΙοπάο. θὰπὶ ΟΡΘΓΔΠῚ 

ἀθάϊββ6. ἴῃ Ποο ΘηΪΠῚ 88 ΘΡ 118 ΘΥΓαυἱἐ ααδηῃ ἴῃ Ὁ, ογτδίδ ἴῃ τυλυρῖπ6 ΘΟΥΓΟΧΙΙ. 

ἔχ οἷβ ἀυ80 πηοἋ0 Θχροϑαὶ δρραγοί, οὰγ ἴῃ θάθηδο ᾿ἰυγῸ φιρίβ γϑυ μι 

εἰϊυϊπαγηι ἤδη 68 δἱὲ αὐ οοἀϊοοῃ Εἰ ἰΐα ΤΘΟΘη ΟΓθὴ ραγίθια οοάϊοὶβ Ὁ 

ΒΡΓΟΥΘΙ 08. ἰδπὶ 4υϊἃ να]θαῦ δηςαυϊοῦ πυΐὰ8 Π1Ὀτὶ Ρ8γ8, ΘΧϑΙ Ϊ ΠΔΠΔῈΠῚ 

δϑί, ΒΘροβὶ (8 ρυοσ  θὰ8. ααϊπαὰθ Πἰγῖβ ἰη Ὁ ἰγδαϊβ: ἰπ χφαϊθὰβ 4086 ταίϊο 

ἰηἰογοράδὺ ἰηΐοῦ Ὁ οὐ οθίθσοβ οοάϊοθθ, ἴῃ Ῥγοϊθροτηθηὶβ γο] υτηϊη8 ΕΥ̓ 

αἰββογοηἀ πὶ οτὶἑ. ἢ ἰδπιθη βαβρίοατὶ ᾿ἰἰοθί, οαπὶ οθίοτὶ ααΐϊπααθ Εἰ τὶ 

ἴῃ 4}118. οοα οἴ θα8, φαὶ ρυϊπηατη δὰ χαδγία πη νο απηθη Δ ἢ θα πίαγ, θοάθιῃ 

ΟΥΪΠ6 ΒΟΥ βἰηΐ, βοχίῃβ ἀθϑὶί, ἢ ΠΟ ΠῸΠ ΘΧ ΘΟάθΠῚ δία! οθίθγοβ ἃΓΟ 6- 

{γΡῸ ἴπ οοάϊοθιη Ὁ ἰγδηβ αἰ πὶ 6586. αὐοἃ 60 σομῃήτγιηδίαγ, ααοά ἰοχίιβ 

αομ ργδορθοὶ Ὁ ἴῃ 1ἰργ]ῖ8 ἐδ υἱέα Μοβὶβ οἱ δ βογεϊξιἵμιδ ΡΙαηθ 80 α Β 

αἰβογοραῖ, ἴῃ ποϑίτο ἰὈγο ἰΐα οομβοης}), αὐ οοππηαηο ᾿ἰργόσαπι Ὁ α Β 

Διο θυ ρΡαπη βίαι αθηάαπη 81. ἀυδϑιηααδιη ρϑ]0 ἃγίϊοσο νἱηοῦϊο ἃ οἱ Β 

αυδιη Ὁ οἱ ἃ Β οοποχὶ βυηξ. μαῦοί οηΐὰ Ὁ ἰπίθγάστη 8ὰ8 τορι οἱ 

θομα δὲ νἱξΐϊα. γνϑίαὐ νόγαπὶ ἰϑοϊϊοποπι οαπὶ }118. οσάϊοῖ θυ. οἱ ΡΔΡΥΓΟ 

αδοὶ ῥ. 2,ὅ. 2,11. 3,10. 8,Ὁ. 11,20. 18,11. 16,11. 11,15, αὐ ΑΒ 

ΟΥΓΘηΐ. βδορίιβ Ὁ ογγαΐῖ, οὔτη ἃ Β νὸὶ νϑῖὰ ὑυοὶ Ῥϑῦϊο Ὑθτ0 ΡΓΟΡΙΟΓΆ 

ΡΓδοθοδηΐ: ν. δαποίαίβ δὰ 1,0. 4,16. 8,1. ὅ,11. 6.10. 8,9. 9,12. 9,19. 

1) ἔχ ᾿πποπη 0 7}8 ρϑιοᾶ ἃἴοτο Υἰ τα ραν 58 π|δ α86 815 ηἰδὶ π Ὁ ἃ Β' ποη ἰηνθηὶ- 
πηΐυσ: 9,18 ἀνεγείρω. 10,2. οἱ χαὶ μαχρυνθϑέντες. 10,6 μου. 10,15 οὐχέτι. 14,10 

ὑποπεπλασμένος. 14,14 γάριν οἱ παρέχοντες. 18,15 πρόφασις. 18,20 συντρεχόμενοι. 

58606 οδάθιηῃ ὑϑγθα Οὐ βογιπί γὙ68] δοάθιῃ τηοο ἰγδπβ ΡΟΒαθτιηΐ. 



ΡΗΕΟΓΕΘΟΜΕΝΑ ΠῚ 

13,19. 14.4.8. ροίουϊ ἰοβίοπυ. Ὁ ρ]απο οἰ ἐίογο, ροΐαὶ οίϊαπι οὐ ἰίογο Β, 

αὐ οπηϊδὶ ἴῃ 8118. Πἰδγῖ8. βορὰ χαΐα ἴῃ Ὡοῃη}}}}8. ΠΙθγῖβ ἑοχίιβ γ 6] βο] 8. ἡ 

6] βοϊογι πη οοάϊοαπη ἃ Β ἰοβίϊπηοηΐο αἴξ αγ, δὰ τοῖο δοϑι Δ Π 48 Π| 

πη ἶπ8 ουϊαβαιθ. ΠΟΥ πὶ οοαΐοιπι Πάθπι 6 τὸ 6880 νἱἀοθαίωγ, ἴῃ ἤοο ᾿ἰθτο 

οἰαβάθπι (ὉΠ 8. ΘΟΤΉ Ρ] υΓΘΒ. τ να ]08. οοηβθοίατι, αὐ αυ8 αυΐβαιο ἰοβιϊβ ἢ 6 

γοῦρα δτομοίγρὶ οχργοαβοσῖς, ουἱϊ σοηθὶ ΥὙἹΠ]ΟΓα πὶ ΡΟ βίη πὶ ΟὈΠΟΧὶ 8 

5᾽[, αἰϊαἀϊοατγὶ ροββίί. 

Πο ρᾶργυγο, αιᾶθ πῦηο πυπιογαίυγ (α. Ῥδγβ. ΒΌΡΡ]. συ. 1120 Τὲ ραργτο 

(1---2.), οἱ ἀθ ἰοχία, φαθτι ργδοῦοὶ ἴῃ ΠἰΌγο εἷδ βαρ οῖίβ Αὐοϊ 5 οὲ (αἰγὶ, 

Ι,.. οἴη ἴῃ γνο]. 1 Ρ. ΧΙΠῚ 8α4ᾳ. οσὶῦ οἵ ἀδιηοηβέγαν δ ΡΑΡΥΓΌΏ ἈΓΕΪΟΓΘ 

αυδάδπη ποορβϑδὶ αἀϊηθ ΘΟηΪ οἴ ΠῚ 6886. ΟἿΠῚ Ἀγομοίγρο οοάϊοιπι [1 Εἰ ᾽). 

πὰπὺ 4 ΡΑρυγαβ ναοὶ δὰ οοηβ πθπάππὶ ἰοχίαπι ἃἰ ὑου 8. 4. ΘΙ Θ0η- 

(ἰηοὺ ΠΙΡΓῚ φιοῖβ τογηι αἰἰοϊπαγιην δῦ Ὸ8. 8ὲξ, Ῥ8 108. ΘΧΡΟΠ δ ΠῚ. ΡΔΡΥΓΕῸΠῚ 

οἰΐδπι ἴῃ ποὺ ᾿ἰθτο ἂῦ δοάθτῃ ἃτγομοίγρο ροπμάθγο, ὑπᾶάθ [1 Ε Πυχοτγιηΐ, 

υδη) δ, οὑπὶ ἢΐο Πἰθογ ἴῃ 1] Ε ἰγδάϊῃβ πο 8, οδγίο ἀοθιηοηβίγαγὶ 

ΠΟ Ροίοβί, ἰϑπιθη ΥΟΥΪ οϑί 511} πὰ πἢ. ῬΥΪπΠ πὶ ἢοὺ οΟποΙ αὐ τ  ὁΧ 

σΟΏΒΘΉΒα, αἱ ΠΟῚ ΓΆΓΟ ἰπίοῦ ΡΑΡΥΓαμ οἱ ϑχοογρία Νϑαρο] δηδ, 4ὰδὸ δὰ 

[τη 1} ἰαᾶτὰ {ΠΕ ρον ϊηθηΐ, ἱπίογοθα!(. νοϊαΐ βοϊὰβ Ν᾽ οὕϊῃη ῬΆΡΥΓΟ τοοὶθ 

ἰτδᾶϊτ Ρ. 1.11 αἱ (οπι. οοἀά.). 21,13 τὸ σῶμα (τὸ οπι. οοἀά.). 40,21 

χατανίφει. Ρ. ὅ,22 ἴα]8ο σοὺ ομἑ τε: Ρ. 51,3. 60),14.1 ρτορίυβ δὰ νϑγδπη 

ΡΑΡΥΓΙ ᾿Ἰθοϊοποπὶ δοοθαϊξ {υδῖὴ οοάϊοο8. αἀαοὰ τηυ]έο βδθρίῃβ Ν᾽ οἵμπὶ 

ΠΟ οΙ θπ5. οτὐγαί, ἰάθη Οὐϑογναίαῦγ ἴθ ἰὈγΟ εἰδ βαρ Πεῖβ Αὐοϊὶβ οἱ (ἰαἰηὶ, 

δοοοράϊῦ δἰυαἃ ἰά4ὰ 6 στανῖὰβ ΔΥσατηθηΐαμι. υἱ σοίθγογα τη οοά οι πὶ ΤΠ] ΘΠ ΟΥἷἃ 

ΡΟ  α] ἑυ πὶ ἀἰβογοραΐ ἃ Ράρυτο, ἰΐα ἰθχίιβ οοάϊοῖβ αὐ ΡΔΡΥΤΟ 5Β|1}1}Π}π|Ὲ8 

δὲ, αὐ αὐγίαβα! 6. Πηοπιοῦῖα οαἀθπὶ ταίϊοηθ οὐηθχᾶ 5811, αἃ ΡΑΡΥΥῚ οἱ 

οοὐϊοαπι ἴὐ Ε πηθηιοσία ἴῃ ᾿ἰρτοὸ ἐδ βαον Ποῖα Αὐοὶϊ 5 οὐ (αἰπῖ, ἴθ οὐτῃ 

α πιοάο δὰ οἴαββοὰ  Ε πιοάο δὰ δ]108 οϑάϊοοβ ρογίἰηθαΐ, ἀἰββοηιαῦ 

δυΐθπι Τηᾶχὶπη6 ἴῃ ᾿ἸΌΓΟ φιιβ γογεηι εἰἱυϊμαγιην ἰμογὸβ 81} ἃ οοίοτῖβ οοαϊ- 

οἰθα8, ΡγΟΌΔΌΙ6 δύ ϑυτη ᾿ἶὸ πιθπηογᾶπὶ οἰ βϑὶβ {] Εἰ, οαΐπ8 πῸΠ]Πὶ 

ϊο ἰοβίθμι ἢδΌΘτ. 8, ΓΘΡΓΔΟβθη ΓΘ, ΘΟΠΒΘΗΒΏΠΙ δα 6 ΠῚ ΡΑΡΥΤὶ οὐ οοαϊοὶβ αὶ 

ἰηάθ Θχρ]]οατὶ, αυοὰ αἴθταιθ ἰοϑιϊβ ΠῸΪ8 Οα8818. ΤΩ ΠΟΤ τη, Δ] (0 βἰη- 

ΘΘΓΙΌΓΘΙΏ, Αἰἐ6 Υ ρϑῦϊο ἀδίοτίογοπιὶ ἱγαάϊξ. ρυϊπηαπὶ σι αγ τηθιμογ 1 

βΒαηΐ υἱα αἀυδοάδιη ἰυΐο οοὐϊοὶ οαπὶ ῬΆΡΥΓΟ οομητηππηΐα, νοΐ 0,29 

ἢ ἔχ δοάθῃι ἰοῃΐθ δχοθγρία ἰγαάἰα ἰῃ ἢ Ν Εὶ ἀογιναία ϑαπί; ν, νο]. ΤΠ ρ. 11--- Τὶ 

γ0}. 1 ρ. ΕὙΥΠ. ΚΥΠ]Ὶ. 

Α΄" 



ΠῚ ΡΒΕΟΝΕΟΟΜΕΝᾺΑ 

ἑχάστων. 3,9 τὸν. 4,17 τὰ πολέαια οὖν. δῦ,8. διιστήχει. δῦ,10 ἀνε- 

λεῖν (6ἴο οἰΐαπη Η). δῦ,20 λέγοιτ᾽ οἱ οἱ. δ17,12 γῆς οπ!. 98,8 ὑπολιπέ- 

σϑαι. Θύ,10 χρείττω.) 4υἱὶ Υἱξϊουιπ ΘΟΏΒΟΠΒῸΒ Ρ]ΟΥΙβα 0. ]ἸοοΐΒβ οδϑι 

[αοίι8. οβ86. 0 Ροίοβί. 

Βο τη] 0 ΠΙΔΙΟΥ ΠΌΠΊΟΓΕΒ ΘΟΓΌΤῚ ἸΟΘΟΓΌΠῚ οϑί, αυΐθι8 ΡΑΡΥΤιΒ. οἱ ἃ 

ἴῃ γοῦ5 Ἰοοιοπ θ8 ἰγα θη 8 οοηβοη απί νοὶ ααϊθβ ἃ δὰ ρϑηιΐηδβ 

ΡΑργτὶ Ἰϑοίϊο 08. ῬΓΟΡΙ 8. αυδπι οοίουῦὶ οὐ ἴο68 δοοθαδί. 

Ραρ. (0) ΒΗΡ 

5.4 αἰσίῳ αἰσία νοὶ αἰδεσίμῳ 

1.2 εἶναι ΟΠ. 

9,12. ἐχυρότητος ἢ ὀχυρότητος (ὀχυρότατος Β) 

10,14. ἣν ἀναγχαῖον ἀναγχαῖον ἦν 

11,3 μετῳχισάμην μετῳχησάμην 

19.1 ἀνατείνει τὰς ὄψεις τὰς ὄψεις ἀνατείνει 

22,0 δίχαιον γὰρ οὐδὲν οὕτως δίχαιον γὰρ οὕτως οὐδὲν 

22,18 περιόδοις ἀστέρων (Δοορρα!ὶ [})) ἀστέρων περιόδοις 

24.909. 10 ἔξαρνοι Ρὰρ, ἐξα (ἃ ἐχ 

80,14 πάντα ταῦτα ταῦτα πάντα 

32,9 χαὶ μὴν ὃν ΡΔρ, χαὶ μὴ μόνον (ἃ χαϑ᾽ ὃν δὲ Α Β Ρ΄", χαὶ οὐ μόνον 

χαϑ᾿ ἕνα Πηχὶς Η" 

33,1 οὖν ΟΠΊ. 

91,13. ζυγοῖς ζυγίοις (δῖ. οἰΐατα (") 

40,9). οἱ 41.1 δυεῖν δυοῖν 

41.1 ξξ ἐφ᾽ Ρὰρ, ὁ ἐξ ἐφ Ο ἐξ 

42,1 χαὶ χατὰ χατὰ 

42.14 σπονδὴν σπουδὴν 

43,4 χαϑιερωνεν ἱ. ὁ. χαϑιερῶμεν χαϑήρωμεν ν6] χαϑάρωμεν 

Ῥὰρ, χαϑίρωμεν αὶ 

') οἵ, οἴη δ0,4, δ0,1.---1 2.20 τρεψώμεϑα ρῥγαθία!! (τρεψόμεϑα Ῥὰρ 6); εἴ. ἀε σὶρ. 

8 ΟΤ ἐπὶ τὰ ἀκόλουθα τοῦ Λόγου τρεψώμεϑα, εἰε εν. ὃ ῶ20ῦ, ἐε ἔφα εἰ ἕπυ, ὃ 14, 5οἀὰ 

αἰγὰ Ἰοοίΐο νοῦ δἰἐ, ἀυ ἢ τὶ ροίοϑέ, 

ἢ βορὰ οἱ Ρδρ. οἱ οσοἀά, σοτταρὶϊ υἱἀθπίατ. οοπίθοίατγα τηθᾶ, τα, απ πλπη ἰρ5ἃ 

γα ΠΟῚ ΒΡΟΠ6Ο, τηθιῃτοτγιιπ ΟΡΡΟΒΙΕἶΟ δοσαγαίϊογ ἣὲ οἱ δὰ ἀποτεῖναι δἰἰάϊιιν Ἰοοὶ 

ἀοἤηϊο, απὸ δορσγὸ οἰ ἀογαΐαγ, αἰ τιν Ἰοοΐβ ἐε ορίϊ, πιαπαϊΐ ὃ 41 ἡ μὲν εἰς τὸ χάτω 
ῥίζας ἀποτείνουσα οἱονεὶ ϑεμελίους. εἰε ξαονῖζ, ΑΡ. εἰ Οαἰπὶ 8 30 ῥίζας μὲν οἱονεὶ ϑεμε- 

λίους εἰς τὸ χάτω βαλλομένη χραταιοτάτας. εἰ δοπηγεδϑα ἐγμεῖ, γαῖα 8. δῦ. 



ΡΒΟΜΕΘΟΟΜΕΝΑ Ν 

44.921 αὐτῆς αὐτοὺς νο} αὐτοῦ 

41.21 τῷ τὸ 

80,10 ἐπεὶ Ραρ, ἐπὶ α ὅτι 

02,10 φωνήν, γόνιμον γόνιμον φωνήν Η Ρ,, γόνιμον Α Β 

54,11 επιπωτωμενα ἱ. 6. ἐπιποτώ- ἐπισπώμενα νΕ] ἐπιπετόμενα 

μενα ῬὰδρΡ, ἐπιπτώμενα ἃ 

δῦ,4 πολεμίους πολέμους 

δ1,10 ἔστω ἔσται 

ὅ8,11.18 εἰ ἔτι ὃ ἐν σώματι νοῦς εἰ οὖν ὃ ἔτι ἐν σώματι νοῦς νοὶ] εἰ 

ἔτι ὃ νοῦς ὃ ἐν σώματι 

10,10 χαϑαρῷ πυρὶ πυρὶ χαϑαρῷ Α Β, πυρὶ Η Ρ 

ὰς δοοοάυηΐ 8111} αυϊάδηη Ἰοοὶ, αυϊθὰ8 ΓᾺΡ ονδηϊάα οϑί, οὰμὴ (αὐ ΘΟηβθῃ- 

5580 ρΡοίοβί, νοὶ 47,1.8, ποὴ πυιπογανὶ δαΐθηη 608 ἸΟΟ05, ααΐθβ Ῥὰρ 

ΘῊΡ νοὶ Ρὰρ αΡ --- Ῥ ϑηΐμη ῥϑι]ο βδορίιβ ἀπδιὴ ἴῃ 4}118. ΠΠΌ.15. Ἰὼ 

ἰοῦ ἃ οοάϊοο Η ἀϊβοτοραὲ δὲ τῃθ]ϊοῦοβ Ἰοούϊοημοβ Ργδοθοῦ ---ο σΘΠῸΪΠΙΠῚ 

ἰοχίαμ ἰγδάπηῖ. πδπὶ οὔτ Η Ρ, «υϊθαβοιῦμη 880ρ6 ἰδοὶς , οὐ (0) Α Β 

ἴῃ ἀμα8 οἰα5868 ἀἰβοοάδηϊ, ρΑΡΥΤιΒ βδορίιβ οαπ Η Ρ ααδη οαπ (0)  Β 

σΟΠΟἰ ἢ Τί. 

Θυδηΐο γογὸ ργδοβίοί ῬαΡΎΤΒ ΟἸηηΐθ8. ΘΟ οΙθὰ8. αὐ ἀρρατοαΐί, ᾿ἶὸ 

Δ᾽Ιααοί Ἰοο08 σοηροβδὶ, ααΐθιβ 8018 ΡΔΡΥΓῸΒ Θρτορίαβ οὔ βΘΠΪη 88. ̓ ΘΟΙΟΠ ΘΒ 

Βουγανϊῦ: 

Ρᾷρ. οοὐά. 

1. ἀπολύομαι ἀπελεύσομαι 

106. υἱὸς Μασὲχ τῆς οἰχογενοῦς υἱός μου ὃ ἐχ τῆς οἰχέτιδος 

2.9. μεταδίδου μεταδιδοὺς ν6] μὴ μεταδιδοὺς 

3,1.2 χαὶ τὰ διχαιώματα μὴυ χαὶ χαὶ τοὺς νόμους μοῦ χαὶ τὰς χρίσεις 

τὰ νόμιμα μου 

35,0 ϑρασύτατον γὰρ χαὶ λαλίστα- χάχιστον γὰρ χαὶ ϑρασύτατον 

τον ᾿) 

9,1 ἄχος ἀχοῆς 

4.8 ἐξαγωγῇ ἢ) ἐξόδῳ 

1) Ηος σοηῆτγιδίιγ οἰΐαπὶ σογγιρίοϊα ἀχαλλέστατον, ατιᾶπὶ παθοΐ Ὁ). 
ἢ Ιάθαν μαϑεὶ Ρὰρ ὅ7,18 (ἐξόδῳ οοἀά.); εἴ, εἰς πιέφν. Αὐν. 8 11 μίαν τῆς νομοϑεσίας 

ὅλην ἱερὰν βίβλον ᾿Εξαγωγὴν ἀνέγραψεν, ἐδ δοπιηϊί8 ὃ 117, αἱ ΜΝ Α τοοίθ ργαθυθηΐ 

ἐξαγωγῇ, οοἴογὶ (150 ἐξόδῳ, 



ΥἹ ΡΒΟΜΕΘΌΟΜΕΝΑ 

6.20 μάλιστα διτταῖς ἐπὶ τοῦ αἰτίου 

προσρήσεσιν, τῇ ϑεὸς χαὶ τῇ χύριος 

9.1 ἀνομβροῦσαι 

9.6 δυνατὸν 

9,8 εὐεργησιῶν 

10,4 ἀχαχία 

10,12 ἕνωσιν 

10,10 ἣν πάντως 

15.ῦ07 φιλίας 

11,18.14 παϑοῦσα δ᾽ ὡς ἄφρων χαὶ 

νήπιος παῖς ἔμαϑον Ὁ 

17.20.21 ἀνάῦες τῷ τοῦ νοεῖν. .... 

αἰτίῳ 

18,12.18 (αἰσχρὰ ἀντὶ) χαλῶν, ἀδίιχα 
» ᾿" ᾿ . 

ἀντὶ διχαίω)ν .. .. Ὥρηται 

20,18,19 τὸ πλῆϑος αὐτὸ μόνον 

21,2 αἰϑέρος 

24.5.6 τῆς μεταίτου χαὶ τὰς χεῖρας 

εἰς τὸ λαβεῖν προτεινούσης γενέσεως 

91,10 λεπτομεροῦς 

2,0 ἀφάνταστος 

90,23 πάϑη 

30,10 ἄνεσιν 

40.117 οἱ τῶν παλλαχῶν νόϑοι 

41,9 ἀφηνιάσαι 

41,30 αἰϑρία νεφώσει 

48,328 ἐναργῶς ἐδείχϑη 

0,5 χορεώς 

0,19 ἀπονεύηυσι 

6,0 συνχέουσι ἱ. 6. συγχέουσι 

διτταῖς αἰτίαι; ἐπὶ τοῦ αἰτίγυ χαὶ 

προσρήσεσι, τῇ τε τοῦ ϑεοῦ χαὶ 

τῇ τοῦ χυρίου 

ἀναβρύουσαι ᾿) 

ἀδύνατον νοὶ ἀδύνατος 

ἔργων 

ἀποιχία 

αἵρεσιν νοὶ εὕρεσιν 

οπι. ἃ Η Ῥ, οὐχέτι ΟΑ Β 

φιλήματος 

ΡΓῸ ἔμαϑον παθοηΐ ἔγνων 

"» , - - “-  » 

ἀνάϑου τῷ (τὸ 6) νοεῖν... αἰτίῳ 

δρᾷ (Ποὺ οπι. ἃ Η Ρ'), ἀντὶ δὲ 

διχαίων ἄδιχα (ν6] ἀδίχημα).. .. 

ἥρηται οἴ. 

αὐτὸ τὸ πλῆϑος μόνον 

ἀρετῆς 

ΡΓῸ μεταίτου Βαρθηΐ μετ᾽ αὐτοῦ 

γ6] μετ᾽ αὐτὸν 

λεπτοτέρου 

ἄφαντος νο}] ἄφατος 

πάλιν 

ἀνάτασιν ν6] ἀνάστασιν 

οἱ τῶν ἄλλων 

ἀφανίσαι 

αἰϑρία νέφεσι 

ὄναρ ἐδείχϑη νο] οὖν παρεδείχϑη 

πορείας ἃ Η Ρ, οι. ἃ Β 

ἀποπνέουσι 

συνέχουσι 

1) ΑἸτα ἃ Βυΐπβ γογϊ ὀχθ ρ᾽ απ πο ἱπυθηϊαγ ἴῃ (ἰγοββϑιπδππὶ ᾿ϑχῖοο ῬὨΪΟπθο, 
5) Νοίπιπι. δὲ ργουθγθίιπι, οἵ. ἀκ βισα εἰ ἱπυφηίίοπε 8 158 ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον. 

ἀε βοπη. 11 ὃ ἸΟΤ παϑὼν ἀχριβῶς ἔμαϑεν. 



ΡΒΟΨΕΘΟΜΕΜΑ Ὑ 

86,1.8 τά τε ἐξ αὐτῶν σχεδὸν πάντα τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν πάντα 

08,22 ἐν οἷς ἐννοίας 

63,10 ἐχρήσατο ἐγχρονίσας ὡς νοὶ ἐγχρονίσας 

61,1 χηρῷ, τοῖς ἀχηράτοις 

ΟΧ ΤῊ Ϊ8 ΘΧΘΙΠΡΙΪ8Β Ρρᾶθοα οἱορὶ οἱ ομηἶδὶ ΠἸΔΡΉΠΠ) ΠΙΙΠΊΘΓΕΙΠη ΘΟΓΕΠῚ 

Ἰοοογα πη, ααΪ 5 8018 ΡαρΡΥΓΒ γοῦθα ἃ οοάϊοϊθιι8 ΟΠλἶβ88 βουυυϊί, 4186 

γ6] ταίϊοπθ νοὶ] ῬἈΪ]ΟηθῸ ἀϊοθηαϊ! σοπογο σθηπίηα 6880 Οἰοϊἑαγ. οὐΐδιὴ 

δθο ῥγοργία οϑὲ Ῥδρυτὶ νἱγίυβ, φαοὰ νοῦ ῬΒΠ] ΟΠ Θδπι, ἴἀ οϑὲ 4αδβ᾽ ΠΙΟΓΘ Ια 

οἱ αἰ [ΠΟΙ ΠΠΟΓΘιὰ 886 ρ6 ἰγϑάϊξ γογθόγατῃ οΟἸ]οοδίϊοη θη, αυ δι οΟ ᾽068 1 ΠηῈ- 

ἱανογυηΐ: Ρ. 1,11.12 ἰσχνόφωνος ὁμολογεῖ χαὶ βραδύγλωσσος γενέσϑαι (ἰσχνό- 

φωνὴς χαὶ βραδύγλωσσος ὁμολογεῖ γενέσθαι οοἀ.). 12,4. προσφυέστατα ϑεὶς 

ὀνόματα (ϑεὶς ὀνόματα προσφυέστατα οοἀά., 80 826 ρ6 ΡΆΪΟ αἰγὶ θα ΐα μη ἃ 

Βι θβίδηϊνο γ γθῸ βοϊαηρὶ). 13,14. 15. 15,3. 19, 10,12, 19.3, 20,4. 32,2, 

23,11.18. 234,10. 29,9. 11,18. υαπηάο ουπὶ ἃρραγθαί, φυδηίο τηδίοῦ {πογὶΐ 

ΡΔρΡυτὶ Πάοβ ἴῃ ρϑηυΐηδ γϑγθογα πὶ βογῖο ἱγαάθηἦδ, Ομ ἶποὸ ἤπηο ἰθβίθη ἴῃ 

οΟἸ]οσδη 8. νου 8 ΒΟ] ΘΠ ἀπ 6880 ἀπχὶ, ΡΓδοβογ πὶ σα ἰηἰογάι πὰ 08 

οἷὰβ οἰΐαη, αὶ βυβροοία τὴϊῃὶ ογαΐ, σοιηργοθαγοίασ, γνοϊαΐ 320,14 οἹ πὶ 

τηᾶρὶβ ρἰδοθῦαὶ αὐτεξουσίῳ γνώμῃ χαὶ αὐτοχράτορι, αιοα οοάϊοο8. Ργαθθοηί, 

αυδῖα αυοἃ ΡΔΡΥΓΙΒ ἰγδαϊὶ αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι γνώμῃ. δὖ οἰϊδιη 

608,22. 28 αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι βασιλεία Ἰορίίαγ. 20,19. Ἰηΐον Ρδργτὶ 

Ἰοοϊϊομοπι μυρία ἄλλα οἱ οοαΐσυμη ἄλλα μυρία δῆσορθ Ὠδογθθδιη. αὖ δἰϊδιη 

δ ορὺὐ. ὃ Ὅ9 οὐ 4110] μυρία ἄλλα Ἰορίταν "). 

Ηδῦοὶ ΡΑΡΥΓαΒ Ργοργία υἱξῖα. ΠΙΡΓΑΓΙΙ ἴδγθ πρὶ οσθητα παία, 4086 

ἰδῖη ἴῃ Ρτοϊοροιηθηΐβ νοὶ. 1 ̓. ΧΙ]. ΧΙ ὀχοιρ} 8 ΠΠ πδίγαϊα βαηΐ. 

τποᾶο ᾿ΙΡγαγ 8. βίησι!α νοοδθυϊα οὔ, νοϊαΐ ὅ,13.18, 17,21. 10,10.117. 

14.232. 21.230, τποάο Ἰοηρίοτα τηϑιῦγα, νοΐ 4,4.ῦ. 10.14.16. 41.1.8, 43,1.8, 

ἰπἰογά τὰ Ποπιοθοίο θυ 8 ἀθοορίαβ. ἰοχύθβ ΠΟῚ οᾶϑι, 86 σοηβι!ο τηὰίδεὶ 

Θχοη ΡΪδ Ρογρδιοδ ᾿ηνθηϊαπέαγ, νοὶαΐ 10,19 ὑποχρυψάμενος (τοοίο ὑποστει- 

λάμενος, αυοὰ β880ρ6 5ἷ. δάῃὶθοὶ ῬΆ1]0, οοὐ.). ᾳαϊά «ᾳαοά οἰϊδιῃ ἴῃ 

ΘΥΓΔΠ0 8υ δι Υἱγ[αΐοπὰ Παθοὶ" Πα ΓΆΓΟ ΘΠΪπΠῚ ΘΧ ΡΔΡΥΓΙ σοΥΓρίο} 18 

γογὰ Ἰθοίΐο ΓΟΟΌΡΘΓΑΡΙ Ροίογαί. 9,1 ἐπιζητῶ μαϑεῖν (μαύειν Ραρ, σχεῖν Η", 

ὁπ. οθίογὶ; οἵ, ὃ 18 μαϑεῖν ἀξιῶν). 12,11 πολιὸς (παλιος Ῥᾶρ, παλαιὸς 

οοἀ4.). 833,0 γενητὸν (ἡττῶν Ῥὰρ, ἴσων οοἀά.). 48,10 ἀφϑόνως (αφόνως 

") ἐογίαββθ οἰΐδιῃ ἢ. 11,14 οοάϊοια αὐἰάθαμ ἀγίϊσα!  βΒογνδηαϊ, δἱ οαὴ Ρὰρ τὰ 

λύτρα χαὶ τὰ σῶστρα ἰγαπβροποι τη 65. 



ΥΠῚ ΡΒΟΝΕΘΟΘΟΜΕΝΑ 

Ρᾷρ, ἀφανῶς οοἀ4.). οἵ, οἰΐαιη 3,8, 8,13, 7,8. 20,13. 33,1. 35,20. 831,9. 

39,1. 48,14. 4,11. 600,14. 

Ουδηίϊ εἰὉ ραργτὶ τηθιποτία, οἰϊδηη ἰθϑίθβ δης αἰββί πὶ ἰοχίαβ ῬΒΠΟΠοὶ 

ἀοπιοηβίγαηϊ. βΆ606. Θηϊπὶ ὀχοογρία ἢ ῬΔΡΥΥΙ ᾿θούϊοπο8 οοηῇτιηδηΐ: 32,13. 

8,0. 8.10. 14,2 (46 ΡΙατα}} σάρχες οἵ. Μυ8. ἤδοη. ΜΡ. 408. 469). 14,3. 

4.1.9. 22,20. 23,1. 24,9.10.11.12. 20,4.8.19. 09,2. Ἰοοίϊοπθιη τῶν ἄλλων 

43,16 ΑἸΩὈΥΟΒΙ 8 ΘΟ ΡΙΟ δ΄. ἰδηθη Ὑ6] χοθυριϊβ ἢ ΠΟῚ ΤῸ ῥγϑθβίαϊὶ 

ΡΑΡΥΓαΒ. ὨΔΠΔ υὐ ΟἸἰ δι 68 Υἱζΐὰ, ααδὸ ποὴ οοάϊοὶ ῬΆ]ΟἢἷΒ. ἃ ΙοδΔΠηΘ 

Ἰ)αιηαβόθηο δα! ᾽ΐο, βοὰ ϑχοογρίογα πὶ πρὶ ορσοηϊτίδο ν 6] ΠΙΓΑτΙοσατη. ἴἢ- 

οασῖδο ἀοθοηΐαν, ἢ ἤθη γνδοδὶ υἱ 8 φαϊ θυβάδιη, 48 ἴῃ οοαϊοὶ θῈ18 ΠΟΒΕΓῚ8 

οὐ ηἶθὰ8 ἰγαἀα μίαν, ΟΠ ΡΑΡΥΓῸΒ ροηπίηδο ᾿οοί 8 ἰθ8.18. 51, ναὶ 8,3 

ἀχοῖς. ὃ,14 ὠφελιμωτάτων. 

Ῥαργτὶ ἤἀο8. οἰΐαπι ἴῃ Ἰοοὶβ 5. 8, δογοη ἶ8β ἀρηοβοιίαγ, 8018 θη ΐπὶ 

ΡΔΡΥΓΙΒ 5006. ΘΠ ἸΟΘΟΓΙΠῚ [ὈτΠ8 ΠῚ ἰγδάϊξ, ἀαδθ ν0] 4|10] Ἰαάἀαίαγ ἃ 

ῬΙΏΠΟΠπΘ γ6] οοηρσταϊ οὐτὴ ΠΧ Ἰηἰογργοίσση οοάϊοῖθι8. Α Εἰ οὐ ρο  ββι πλ 1 Πὶ 

οαπὶ ἰθχία ᾿λιοίΐδηθο. α0108 ἰοϑίθβ δοουγαίἑβ οατῃ ΡὮΠ]ΠΟἢΪΒ βᾶογο ἰοχία 

οοποίηθτο οὔ σοηθϊηὶ ἰθχίιβ δαοίογοβ ἸΟΘῸΡ] ἰββὶ 08 6586 ἴῃ ΡΒ] Ο]ορὶ 

νο]. ΥΠ Ρ. 284---281 οβίοπαϊ "δ. οὐ αυΐβαβ βίηρσιϊοβ 5. 8. Ἰοὺ. ἃ 

ΡΒ Οπο δαϊαίοβ οαπὶ οθίθυβ δου πάθη ἸΟσοΥΆ Πα ἐδβιϊ ἢ 8. ῬΉΪΠ Ομ 618, Οα 1 

οΟὐ οἰ θ5. ἀπο! 8. 4] αἀἰοιηίαν ΧΧ Ἰηϊογργοίαμη οὐ απ Ἰπιοΐδηο οθη- 

ἰα] ον, πΟνΪ8. ΘΧΘΙΡ 8 1188. υδίϊο ποθ. 1. θ. ἃ π|0 Θχροβίίαϑ αἰᾷᾳαθ οἰϊαπη 

ἴθ ἰοὺ νοϊαμηΐηο Δ 1148 σΟΙΠ ΡΟ αὶ νὙἱάθϊ. πονὰ ἰσίταγ οὀχοιρ]ᾶ 

Αἰἴοσγθ ποὸ]0ο. τὶ αυϊάθπι ΡΟΓΒα Βα οδὲ οἷβ αὶ πὰᾶηο ἰῃ Βυϊίαπηΐα 

ὈΠ0}1Π18. σταθοὶβ οἀοηάἰβ βία ἀδηΐ, δὶ τηοάο σγθοῖθ 510 τη Π6ὙῸ [ἀηρὶ οὐ οογίϑ 

Γαίϊομο οὐ νἱἷὰ ργοοθάογο νοϊθηΐ, ργϊυβαυδῃ δὰ οοηβίϊ ποηἀαμπη ἰοχέαμη 

δοοθάδηΐ, οπιηΐὰ 5. 85, ἰοβιηοηΐὰ 6 ῬΆΠ]ΠΟηΘ οὐ οἱβ βου!ρίογι 8 600]6- 

Βαβι οἶδ, αἱ δηΐο ΟΥὐίρθηθπὶ {πογηΐ, δοσυγα ἰββίτηθ οΟ]]Πἰροπά 8 ̓, ἰὰπὶ δὰ 

ᾶπο ΠΟΙΙΠδ ΠΣ ΠΙΌΓΟΒ ΠῚ ΠῚ 80 ΡΟΒ ΟΧΔΙΪ Πα Π 108 οὐ ἴῃ ΟἸ 8808. αἰβιυ! θ θη- 

ἀο5. 0886. ποᾷὰθ ἢογὶ ροίοτιἑ, ααΐῃ, δηΐξοαυδπι ἰρβα οαἀϊεῖο ἰηϑι πδίωΓ, 

Τλιοϊδηϊ Γϑοθηβῖο οχ Θά Ἰο  θ8 τοβυϊ δία. 

") Θυοὰ ἀο ρῥομίαίθιοῆϊ ἑοχία σγᾶθοο βίἰδίι!, σοπῆτγπιδι ἰθὺ ]α Ρ] θα. ρβαθΐ 80 

ΠΈΡΙ τορογία (ΘΖ ηρΒογ οί ἄγ Κα. ῥγθιιδ5. Αοδά. 1898 ρ. ὅ82. 55.), ἀαῖρρο οαΐι5 
ἰοχίνβ. οὐπῃ οδίθυὶβ ΠΟΤῚ. ἀπο! θῖι5. σομίτα ΒΕ σοποϊπαί, 

ἢ Οὐγ πὰ}|ο τποάο πἰτὶ ᾿ἰοθαὶ οὸ ἰἶἰργο, απθη υ]ὸ οὐΐάϊ! Το πὰ λοὶν 

ϑογίριαγε Ἰιοπάοη 1890, οδίοηαϊ Βογ]. ρΡΏ1]10]. Δ οὐ. 1895 ρ. 1281---1 289, 

««“««--«ποι αν 



ΡΕΟΨΕΘΟΟΜΕΝΑ ΙΧ 

Φυδιην 8 ΡΔΡΥΓΙ ἰοχίιβ ΟἸηἶθ8 οοάϊοῖθ5. ργδοβίοί, ἰδιῆθ ἀηὰπὶ οἱ 

Ρδργτὶ οἱ οοάϊουπι Δ μοίγ ρα πὶ βίαι θη πὶ 6886 ΟΠ πἶὰ Υἱ ἶὰ οἱ 

ἴῃ Βοο Πἰδγοὸ ρῥγοθδηΐῦ: ρΡ. 0,9 διαλύοντα ῥγὸ διαλυτὰ ὄντα. 9.8 χαὶ [4|80 

ἰηϑογίῃιη, 117,4 τὰ ρὸ μὴ. 18,12 ὅταν ρτὸ ὅτε. 30,1 ὑπολαμβάνειν ΡΓῸ 

ὑπολαμβάνοντα. 39,13 οὐ τοῦ οἴηΐβδαιη. 4.19 σώμασιν οὐ ργὸ σώμασι χαὶ. 

θῦ,6. ἐγχαϑίσαι ρτὸ συγχαϑίσαι. ὅ4,4 ἐν οἸηΐβϑυιη. 660,2 δυνάμενον ῥΓῸ 

δυνάμεσι. 10,15 τοῖς τε γὰρ ἀρετῆς ἀγγέλοις προσχορεύοντες ΡΓῸ ταῖς τε 

γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες. ΘΟ ββί πα, ΘΧΘΙΏΡΪα οἰοσὶ. δοοθάπηΐ 8}1] 

Ἰοοῖ, φυΐθυβ, οὰπὶ ῬΔῸΪαΪ τη αἰ Πογδηῦ οουγαρίθὶδθ Ραρυτὶ οὐ οοάϊοιαπι, Ποὺ 

ἰδ ἢ ΟοΓξα τη Υ6] γον βία} }]6 οϑὲ ἰᾶτη ΘΟΙΠ.η6 ΔΙῸ ΘΙ Ραμ νἱ 118. Ἰηἴθο- 

{1 ΠΔ [1886 Ψ6] ΘΥΓΔΠΑΙ οοοαβίοημοπι ἀθα ͵886, νοΐ μ. 3,8, ὅὃ,15.. 6,12, 1,8. 

8,12. 13.16,1.21. 28,4. 29,20. 832,22, 39,1. 48,16.25. 51,22. 84,11. 61,20. 

ἀϊρηδ, ᾳαδθ αἰ Πἰσϑη 8 οχαμπιϊηθίαν, οδὲ ὃ 228: περιέχεται γὰρ (80. οὐρα- 

γὸς) ὑπ᾽ οὐδενὸς σώματος, οὔτε ἰσομεγέϑους αὐτῷ οὔτε ἀπείρου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ὑπὸ χενοῦ χατὰ Μωυσῆν διὰ τὴν ἐν τῇ ἐχπυρώσει μυϑευομένην τερατολο- 

γίαν. ποὺ ψϑυθογαμη οὐΐηθ τοοίθ ἃ τὴ οοηϑέϊζαηϊο ἱππρΓΌ το ΜΟ868 

ἀϊοϊίατ βιοϊοογατῃ τγαἰοπμθιη, ααἱ ἰάθ0 χενὸν βίαι πθηΠ 6880 ΘΘμΒΟὈΔηΐ, 

αὖ τησηάτ8 ἐχπυρώσει ἀἰββο] αἴπι8 μα Ὀθαΐ, 4ὰο ἀἰϊαἰοίαν (26 ]16ν ΠῚ 1 ρ. 158); 

ααδιη ϑἰοἸοογαη ταςοποιη ἰρ86 ῬΏΪΟ ἐδ ἀεί. ἡ ΐ Ρ. 31,18 Οαπι. 

ἰγδᾶάϊς. δὲ ῬΡΥΓαΒ νογθα ἀλλ ---Μ ωσῆν ροϑὲ σώματος, ὁ Η Ρ ροβὲ γὰρ 

Ροβαουαηΐ, ἃ Β οἠηϊβογαηΐ. ραίοῦ δὰ δοθέν ρὶ τηδύρίπὶ δα βου ρία [586, 

ἄποβ ΠΙθγΑΣΟ5, οὐχὴ ἀπ απι οββοῖ, δὶ γοῦθα ργδθβου ἢ οογγαρία (ἐχ- 

πυρώσει Θηΐπη τοϑίϊἑαὶ οχ πυρώσει γν6] πυργώσει, υοά [γυβίγα Δίδησου ἰηΐοι- 

ΡΓΘίδγὶ οοηδίαβ 681) ροπθηᾶα οββθηΐ, ἴῃ ἰπβογθηο ΥὙΔΥ6 ΟΥΓΆΒ80, [ΘΓ 1 

οτηἰτοπάο αἰ Που! αΐθιη [ἄρογΘ τη} αἶ8586. 

Θαοιποᾶο ϑο 61] 18. ΡαρυΓὶ γοῦθα ΘΧργοββοῦῖί, ἴῃ νο]. ΠΡ. ΧΙ οχ- 

Ροβιϊαιη οϑί, δἰᾳὰθ 8068 οἵδίὲ ἰζογατη οΟἸ]αἰᾶ ῬΆΡΥΤΟ ΠΟΏΠ1}}18. ἸοοΐΒ 

σοησΐηδθ Ἰοοίϊομ 8 νοϑίϊσία ἃ ΟΠ 6 1]Π10 ΡΓδθίθγἶββᾷ ΤΘρΡΟΥ πὶ ἰγ]. ἰρ80 

αυϊάθπι, σα πΟΠη1}}}18 ἰοοἷβ Πα θοτοσα. φαοὰ 505 ΟΔΓΘ ΘΟ ΘΙ] Δ ΟΥΓΆΒΒΟ, 

Οδγοϊα Κα] Βἤθίβο 8}1, αὶ ὁπ δα Π0 ΒῈΡΘΙΙΟΥ 5. Δηηὶ Ἰμιξοίϊαθ 

ῬΑΥΙΒΙΟΓΙΠ γουβαγοίαγ, ΔΟΟΌΓΑ 551 π|6 (6. ἸΘοῖ 0.6 ΘΟΓ ΠΣ ἸΟΘΟΓ ΤῈ. ΘΟ ΓΙ ΟΥΘΙῚ 

τὴ6 ἴθοϊξ ᾽). οἷυβ σι ταῦ ἰοβεϊ ΠΟ ὮΪΟ 8118. ΠΪ8. ἸΟοἷβ Θ΄ ΟΠ 1 11 ΘΥΓΟΓΟΒ ΘΟΥΓΟΧΙ: 

1) Τάφιῃ Εἰ τὶ ἐἐ δαογοὶϊα Ανεἰϊς εἰ Οαἰπὶ Ἰοοῖβ ΠΟΠΠΠΠ 15, 4αΐ θι18. ἴδοῖθ ἀπ τατὶ 

Ροίογαΐ παπὶ ΡΑΡΥΓὶ βογρέθγα τοῦθ ἃ ϑΟΒο ΠΟ Ἰοοία οββοῖ, ἀθπῖο τοραΐα. ποβίγο 

ΡΑΡΥΓαΙΩ ἰηβροχῖῖ, πὰς ἰσίίαγ ἀαΐα οοσαβίοηθ ΟΧχ οἷβ αδο Ὀθηϊρπ βίο Καὶ ὉΠ οἶδ. 



Χ ΡΕΟΨΕΘΟΜΕΝΑ 

Ρ. 1.11. ποὴ χαὶ, 804 χαὶ αἵ ἴῃ βραίϊο 4 [|ἰοτάγαπι βαρ θη πη οϑέ; 

τ Θηἶπὶ αἰγυσιαιθ αἰμἰἀϊα τη πιοάο 1 ἔθγαθ βραϊϊαπὶ χροὶ. 8,18 ἔτι (εἰ 

50 8611). 9,6 δυνατὸν (ἀδύνατον 801161}). 18,16 5οῖαο ᾿ἰξΐογᾶθ μὸν (ποὴ 

μόνον) Ἰορὶ ροβϑυηΐί, 19,1.2 861161} ἰοβίαίαγ: ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς 

αἰ(ϑέρα) καὶ τὰς οὐρα(νίας). «.... ὃ ϑεὸς πεπαίδευται...... αὐτὸν χαὶ τὸ 

μάννα ἀφορᾶν. οοῃίγα ΡΟΠῸ 4080 ἰῃ ΡΆΡΥΓΟ τον οχβϑίδηϊ οὰ πὶ ΠΟΥ ΙΒΒ1" 

Π1Ϊ8. Τη 68. ΒΡ] ΟΠ Θ ἢ 8: 

(ἀνατείν)ειν τὰς ὅ- 

(ψεις πρὸς) αἱ (ϑέρα) χαὶ τὰς οὐρα- 

(νοῦ περιόγδους, πεπαίδευται 

(δὲ χαὶ εἰς) τὸ μάννα ἀφορᾶν, 

(τὸν ϑεῖον) λόγον 

χαὶ τὰς --- (δὲ χαὶ εἰς) ΟἸΪβ88. απ ἴῃ οοάϊοϊθιδ, ἰδ ἴᾶπὶ ἃ τη6 βιρρ]οίδ 

8}11}85. ῬΆΠΟἢἶ8. Ἰοοΐβ σοΙη ραγαί 8 (δ 88, ἐδ πεῖν. «Αὖν. 8 04), δηϊοαυδπι 

Καὶ ΟΠ οἴβ οι}! αΠΠσοηιϊα ἀθ Ἰοοϊΐοηθ ραρυτὶ οογέϊου δοίαβ βὰπι, γνοῦθα δὲ 

χαὶ Ἰοοὶ βθῆϑιι ροβίυϊδηΐαγ, αυοά τοβίαὐ βραίίαιη, νοίαὶ Ῥγδθροβὶ [0161 

πρὸς, ἰυθοὲ εἰς ΒρρΡΙοῦ ; ἀαοά οοηΠγμηαίαγ ἰοοὸ Ὁ] οο, οἱ ὃ 80 βραυϊ- 

ἰὰτ. 20,10.11 Β0μ6 1} ἀπθιίαπαϊ Ἰοοη ἀραϊί, ααοά 4] 6108 οδηο6}108 

ΡΟΠΟΓΘ πορίοχὶΐ οἱ ρῬάρυτο νυϊσαίδιη Ἰοοϊ᾽οηθιη οὐ ϊοα πὶ ἰδβιϊηθηΐο ρ]Δῃθ 

οδγοηΐθιη. ἰτὶθαϊς. δοουγαία οοϊῃηραίαιοπθ [1 ογασιη ονδηϊάδγαη ἰη 

δρραγαίι δαἀποίαϊα, αὐ ΚΑΙ ὉΠ Θἰβοο ἀθῦθο, ἀρραγοὶ ᾿ἰη. 17. 18 οὕτως 

ἔσται, ποη οὐπὶ ϑο 6.0 τὸ σπέρμα σου οὕτως ἔσται ΒῈΡΡΙΘΠ ΠῚ 6886. 

28,18 τὰ (τὸ 8.61}). 80,2, σὰ ΡΥΪΟΥ ΡΒ [ἰ{οτᾶθ ὁ ονδηϊάα βἰΐ, 

ἰδιηθῃ ἴσοις ΡΟΐΐι5. ἀυδπὶ ἴσαις (50}}611) Ἰοροηάαπι νἱἀοίαγ, 86,7 βραϊϊαχτη 

πιθοι ἢ) στη πἰοανϊὶ αἴοσγο ᾿ἰσθαὶ απὰθ δὰ ἀρραγδίιιπηθ. {ΠΠ18 ᾿ἰὈτὶ σοττὶροηάαπι νοὶ 

ΒῈΡΡΙ ὁπ πὶ να]οδηΐ. γ0}. 1 Ρ. 903,0 πολεμίους Ραρ, 204,10 συνυ ... ποο ΡΙατα Ἰορὶ 

Ροβϑαηὶ (συνύφανται 85.}|61}), 205,3 μετανισταν... χαϑαρ (ο7) ... ΡὰρΡ (χαϑὰ ὅλων 
508611); νἱ θίαγ ΡΥ ΓΒ. χαὶ χαϑαρὸν (ΞΞ ἴ) Ε) Θχμϊθαΐββο. 207,60 τὴν τῶν Ρδρ (ΞΞ 

{Ὲ ), ποῦ ϑνητων (86}}61}})., 212,17..18 αἰδὼς --- προσοχὴ Βαῦοῖ Ῥὰρ (οι). 5 Π61}). 

210,3 οντως Ρὰρ (ονπας ὅ0861}). 221,10 εἰ χαὶ δὴ τὸ νϑοτὰ Ρᾶρ. 321,19 (χαι γα)στρος 

χαι ἡδονω ....... γάστερα ἡδόνων ...... χαι γλωττῆς Ρὰρ. 222,3 τὰς ἡνιᾶς οἰΐδιη Ῥδρ. 
ν σ 

2934.}1 οὐχ πρληοῦν (50 ροβίθα μὶ ἀ6]., ει Δ44.) ΡΔρ. 1. 6. οὐχ ἐμπλησθῇ σοτγγ. ἴῃ οὖν 
ἐπιλησϑήσῃ. 228,15 γεγονοτες μαϑηται εὐφυεῖς Ραρ. 290,4. στη... αἱ εχει ΡΔρ. ἱ. 6. στή- 

σομαι ἐχεῖ (Ξε [), ποῖ χαὶ ἐχεῖ (ϑ.Π61}). 299,8. εἰσφερωσιν Τα νεγᾶἃ Ρᾶρ. 248,16 τὰ 

οσα ἄνος Ρὰρ. 240,12 εν ταῖς α.. ἡσεσῖν πυροι Ρᾶρ. ἱ. 6. ἐν ταῖς ἀλοήσεσιν πυροὶ (5: Ε), 

[ογίαββ τϑοίθ (ταῖς ἀλης εἰσιν ϑ0Π}61}). 290,19. ἐναργεστερον Ρᾷρ. 350,4. του ϑὺ τῷ νϑγὰ 

ῬΡὰρ, ἰΐθῃ 1. 21 χαν. [},. Ο.] 



ΡΕΟΙΕΟΌΜΕΝΑ ΧΙ 

ἀοοοί τὸν ἴῃ ῬΆΡγΓΟ ἄθοββο, 836,8 (τὸ)ν, ποὴ (μέγα)ν (8. 850}}61}), Βα ρρίοα- 

ἀππὶ 685886ὅ. 42,11 (χαὶ) τῶν τοῦδ Ὀ} 8 οϑὲ αυδηη τούτων (80}}61}). δ1,12 

τῇ (οτη. ὅ80}61}). δ1,18 ἐξαγω(γῇ), ποὴ ἐξατω..., οἵ. δὰ γ. 4,3. δ1,21 

(χατά)γπληξιν, ποη (χαὶ χατάγπληξιν. 9.4 ἐπέπεσε (τῷ ᾿Αβργαάμ, πο ἐπέ- 

πέσε(ν ἐπὶ τὸν ᾿Αβργαάμ. οἰΐαπι 4080 δὰ ρΡ. 1.1 δἀηοίανὶ, Κα! ὉΠ ἰβοιῖο 

ἄθθθο. οοπίγα ἰάθη [88 ὅϑ'0Π6}}}} Ἰϑοίίοηθβ ἰηϊαυσία 8 τὴ ἱπ ἀπθίαμπι 

γοοδίδϑ ΘΟ ΓμδΥϊ: 9,1 μαυειν. 23,171 τὰρ οἵα. 29,17 μοι (ποη μοι 

χαὶ). 352,22 μὲν τὸ γὰρ. 34,18 διὰ ταῦτ. 38,19 σοι γὰρ. 44,11 ἃ. ξ 68,0 

τῆς ὁ. ἰηΐογάμτη, νοΐ ἴῃ οΟἸυσηηα ΧΠΠ ἃ "6, ρᾶγναθ αυδοάδπι ᾿δοϊηΐδθ 

ΡΑΡΥΓΙ ΠΟῚ 800 ἰοῦ ἰηβογίδθ 6880 Υυἱἀθηζαγ. 

Οὐδ ταίϊο ἱπίογ οχοογρί οοάϊοὶβ Ν᾽ οὐ ρᾶρυγαμπι ἰηἰογοοάδί, ΒΌΡΓ8 

Ρ. ΠῚ οχροβίζαμη δὲ. ἰῃ ἤοο δαΐθιη νο]απηΐηθ Υἱρὶπε! ὑγῖα ργδθδίο ογδηΐ 

ὀχοογρία Βαϊαβ οοά οἶδ, ἀηάἀθοὶπι οχ ΠΠἰΌγΟ ψιβ γογμηι εἰϊοϊπαγιίηι ᾿ιθγ 68. 8 

Ρ. 1,8---Ξ2.4 χαίτοι---κγιλοσοφοῦντα, ᾿. ὃ,10---Ο,11 σοφοὶ---οἰχεῖον, ᾿. 18,10--- 

14.16 ἐπειδὴ ---τοῦ γένους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ, Ρ. 106,4. ὃ ἀσώματοι---χληρονόμοι, 

Ρ. 20,19 ---21,10 προαγαγὼν ---σβέννυσθαι, μ. 84,2 ---85.,12 τούτων---εὐώνυμα, 

Ρ. 41,3 --- Θ ὁμοίως --- νενόμισται, Ρ. 41,10 --- 42.1 ἐγένετο --- εἴδη, Ρ. 406, 

14--41.18 τεϑαύμαχα---ϑεοῦ, μ. ὅ6,18---ῦῖ,38 περὶ--- χρῆται, ρΡ. 00,1 ---ΟἹ 6 

περὶ--- ἀποτελεῖ, ααΐηααθ ὁχ Πἰτο εἷδ σοησγδβδιε οὐ μεἰϊἐϊοτῖβ σνλαἴΐα Ῥ. 82,1ὖ---- 

24 ὥσπερ γὰρ---χαταστήσασϑαι, μ. 84,20---85,16 ἀναγχαῖον γὰρ---χατεσβέσϑη, 

Ρ. 88,18.---22. ἐν ἀρχῇ ---ἐναντίοι, Ρ. 101,2---Ἰ102.,14. ὅτι αἱ μέσαι---ἐχείνη, 

Ρ. 101,19---108.,6 ἄρα οὖν οὐχ---παραδείσου, Βορίθπι οχ ᾿ἰῦτο εἶθ βοηιηϊΐβ 1 

Ρ. 201,4---208.1 ἀνϑεῖ---στήλαις, Ρ. 218,10 ---24 λέγεται---τόπος ἑαυτῷ, 

Ρ. 342,19---2435.11 ἔστι δὲ---ϑεόν, ν᾿. 2,4.4---945.}11 διαχινηϑεῖσα---ἅλις, 

Ρ. 349.,11---δῦθ,4. ϑαυμαζω---χατεσχεύασται, Ρ. 203,21---254.10 μὴ παρέλ- 

ϑῃς--οὔπαρξιν, Ρ. 255,10 -- 250,21 τί οὖν ---ἀπαλειφϑῆναι. Ρ. 21,06 80108 Ν, 

8] τηοᾶάο 8061} τϑοΐθ ραργυτὶ Ἰϑοϊϊομθη φάσεις ἰοβίδίαγ, Ὑογᾶπὶ ᾿ΘΟΙΟΠ ΠῚ 

φύσεις ΒΟΓΨνΑΥΤΙ. 

Εχοογρία οοάϊοῖὶβ Ρα]δίϊηϊ, αὑὯ0ὸ ΜαΧ τ ]ΠἸΔη5 Το ΠΟΘΙ ΒΟΌΤΩ 

ΟΠ ὨἰοαΥΕ (οἵ, νο]. 1 Ρ. 11Χ), αυδὸ αυϊάοπι δὰ ἢ αϊὰ8. νο]ατηϊηἷβ ΠΠὈΓῸΒ 

Ρογποηΐ, οὐηηΐα οαπὶ ἀρραᾶγαία τηθ0 σοηΐα}, 804. πο δάμποίανὶ πἰβὶ Ὁ] 

δαυϊά ΠΟΥ οἱ ὈΟῺΪ βογναυογιηΐ, τϑοθρὶ ἰσιγ οΧχ οἷβ ᾿. 212,11 ὡς, 

αυρὰ οοὐΐοοθθ ομἠπηΐ. μ. 240,9 περίχλυτον ΓΘΟΘΡίββοιη, δὶ 4110] δρυά 

ῬΒΠ]ΠΟηΘιὰ ἰορογοίαγ. ρ. 212,14.19 Ραϊαί 8 οοά οὶ Μ' Ἰθοί!ο 68. σοιηρτο- 

θαι. αἰΐῃ]ϊ απ οἰΐδιη δὲ ρ. 214,Ὁ---ὅϑ9, οἰβὶ νἱχ τοοίθ [ἰη. 9 εἴληχε 

ἢ) 8 οσοὐϊτςο Ν 

6 οοὐϊΐσο 

Ῥᾳαίίηο 190 



) 0 ατγιμβία- 

αἰρηβὶ οο ἶσο 

ΧΙ ΡΕΟΝΕΘΟΜΈΕΈΝΑ 

ἰγδά. δἰᾳαο οὐϊδπὶ θα 5068 πιὸ [6[6}}1} [Ὅτ αὐ Οχοογρίβ Πἰυγῖ ΠΠ ἐδ δοηιηἶϊβ 

ἰηΐογά τη δαϊανατοσ, [6γ6. ΘηΪ πὶ οοηργαϊἑ Ρα]. οὐ Α, σοῖο ΠΙΠΠ]ΌΔΙῺ 

τη] όσοι Ἰθοιϊοηθιὴ ργαθθοί. ααοα ϑηΐπι Ρ. 210,20. 36 ἰλυσπώμενος (εἰλησ- 

πόμενος Α) ἰγτδάϊξ, νΥἱχ πυμηογαπάσμη δὲ. ἰ06., ὁχ αὰὸ Ποβοῦ] τηθίογϊ οἱ 

Ῥα]αϊίηὶ οὐ οἷβ Θχοογριΐ βυηΐ, ὁχ ϑοάθπι ἀτομοίγρο ἤΠαυχὶΐ δίᾳυθθ ἃ. αυοά 

οὑπὶ 60 ρῥιοθαίαγ, αυοὰ ἸοοίΐοποΒ ἴθ οὐ ἃ γν6] Μ οοηργασηΐ, ἰὰχ 

οοηβρθοία ΠΙΡτοΓαΙη, α08 ΘΧοοΓρδῖΐ. πη] }] 8 οηΐμη ΡΠ] ΟΙἶ8Β ᾿ἰθ6Υ ποΐα8Β 

οϑὲ ΘΧοογρίουϊ, αἱ πο ἰπνθηϊδίον οἰΐδηη ἴῃ Δ, ποηηᾺ}}} Πἰυγ] αὰ08. Α 

᾿ιαθοὺ οὐ ἶβδὶ βυηΐ, ογο ᾿Ιθγουα πὶ Ῥϑα]α πὶ ἱπηπηα αἰ8 οί. 

6] τηΐπουβ ΡΓΘΕΪ βαηΐ οχοογρία οοά οἷβ 1)αγηιβέαἰἱοηδὶ8 21 18, ὙΆΥ}18 

πηδηΐθι8 8860. ΧΙΥ͂ οχουπίο νοὶ ΧΥ͂ ἱηθαηίο βουὶρίϊ, ἀ6 410 ΠΌΡΘΙ δοοα- 

Γαἰϊἰββίπηθ ᾿ιἀουϊοῦβ Υο]χ οὐ (α 6] πη β Οτοθηοῦὶ ορογαη ). ἃ οΧχ 

αἰββουίαιοπο οαπὶ αἰ ἀἸοἴββθιηι, ἀαΣθ5 ἸοοὶΒ ῬΒΠΠΟποὶ Ἰοοὶ αἰουγοπίαγ, Ὁ 

Ενννίηο ῬΥΘΌΒοΠΘη ἀπιΐοο ροίϊνὶ, αὐ ΠΟΠΏ ἢ] πθὰ ἢ ἴῃ ἀϑὰτὴ ἀοβου θογοί. 

αυδο τηθοῦ τ ΘΟΙΏΤΩ ΠΟΥ, ἢΐο ΡΙΌΡΟΠΟ, υἱ ἃρραγοαΐ, ρϑιοα 4.80 τοβίδης 

ΠΟρΊοσΙ ΡΌ8806: [Ὁ]. 20. ὅτι τοὺς βατράχους, οἷς Αἴγυπτος ἐπλήγη τὰς ὄδευ- 

τέρας πληγὰς ὑπὸ Μωυσέος, χαὶ φρύνους ὁ Φίλων χαλεῖ. βλαπτιχὸν εἶδος τί 

βατράχων οὗτοι δοχυῦσιν εἶναι (οἵ, ἀθ υἱέα Λίοϑϊβ, 10. 1, νο]. ΠῚ ρ. 91,11 

Μδῃρ,). --- ἴθ. φί ἀναπεπταμένοις ὠσὶ τοῦ πάππου μυρίας διαβολὰς ἐπήν- 

τλοὺῦν (Ἰν. 11 88,4.50 Μαηρ.). --- [0]. 80. (ΞξΞ [0]. 102.) ΦΟ“"": ἃ Μωυσῆς 
λαβὼν χαὶ τὴν εὐσέβειαν τῶν φερόντων ἄγαμος (Ἰοᾳ. ἀγάμενος) ἀνατίϑησιν ἐν 

τῇ χαϑιερωμένῃ σχηνῇ (ἰδ14. Π 131,10 --ΤΠἴ Μ.). --- [0]. 112: ἰδέαι, ὅτι 

εἰδοποιοῦσι χαὶ περατοῦσι τὰ ἄπειρα χαὶ παρορίζουσι τὰ ἀόριστα, τύποι 

ὅτι ἔχαστα τυποῦσι χαὶ σχηματίζουσιν. οὕτω Φίλων (ε πιοπανοϊιία 110. 1, 

ΠῚ 219, 6--9 Μ.). - [0]. 201. ἢ δὲ μονὴ τῶν τοῦ χόσμου μερῶν ἑστῶσα 

πάντως ἑστίχ πρὸς τῶν πάλαι εὐθυβόλως ὠνόμασται (1 τηρ. φὸ . εἷὁ (Λιονιι- 

ὀίηι ὃ 30). --- [0]. 816" ὅτι δὲ τὸ γάμφος (γῆς ἄχϑος}) γράφει (γῇ οοάοχ) 

ὅμ' (1. 6. Ὅμηρος) ὃ Φίλων λέγει οὕτως, χαρά τοίογοπάυπι νἱάοίυν δὰ 

Ἰθγαῃ 11 δ πιοπαγοίνα, 11 224,18. 14 Μ.ι ἄχϑος δ, ὡς οἱ ποιηταί φασι, 

Ἰῆς. -ς [0]. 820" ἐπίνοια ἢ ἐπὶ τῇ προλαβούσῃ ἐννοίᾳ γνῶσις" ὅϑεν ἐπινοίας 
, 

. ΄ ι - ΄ 

τὰς ἀλληγορίας ὃ Φίλων φησίν. --- [0]. 888. Φ΄: παρευημερῶ ὡς παρευδο- 

χιμῶ. --- τὸν ἐπὶ τοῖς ϑνητοῖς ἵμερον παρευημεροῦντος ἔρωτος οὐρανίου (6 

") Οφμίγα! θ]ατι (ἄγ ΒΙΒΠ ἐκ βιοβοι ΧΙΥ 1597 ρ. δ91---ὖὯτίι, 



ΡΕΟΠΝΕΘΟΜΕΝᾺ ΧΠῚ 

Αὐγαλαπιο, 11 11.18.19 Μδηρ.). ἀγώγως τε χαὶ δυσαποσπάστως, δλχὸν 

ἔχον δύναμιν (ἴ0. ᾿ἰη. 24. 25). ἢ δι’ ἔρωτα παιδείας δλχοὺς ἔχοντες 

δυνάμεις (10. 11π. 8. 4). -- [ο]. 8865 Φ': ὁ γὰρ μὴ μέλλων ϑύειν εὐαγῶς 
οὐχ ἄν ὑπομείναι πατρίδα χαὶ φίλους χαὶ συγγενεῖς ἀπολιπὼν ξενιτεύει (εἷό 

φιοπαγοίια Ἰῖ0. Π. Π| 223.8---11 Μδηρ.). 

ΟἸΘ μι θη 5 ΑἸοχδη τί 8. Ργᾶθ οδίθυβ τυ πὴ εἶδ σοπ γοδϑα Φυμαἰ- 

ἐϊογυιΐβ σναίία οχ]ιαυβὶί. οὸ διυοίοστο διῃθηάατὶ ροΐαϊς Ρ. 89,14 τῆς (οἱ. 

οἰΐατη δὰ ρ. 80,20), 4110] π᾿ ναγὶβ Ἰϑοϊ οπ! θῈ8. τοοίο δοβεϊπηδη 8 δά ϊανα- 

ῬΑΠΊΓ: Ὑ. δαποίαία αὐ μ. 89,18 (φυλάξεσθε ΟἸοπι. Μ). 92,12. 917,18. 

104.9. -- απ οδέθγὶβ μαἶα8 γ ]αταἰηἾβ ΠΌΓῚΒ σαυὰ8 ὁχοογρία ΡΏΠ]ΠΟΠΘα οοπι- 

Ρᾶγατο ᾿ἰοουαὶ (ν. δὰ μ. 8,9. 39,1, 144.3, 254,22.) Οτῖρσϑη δ βοη θηΐδθ 

οχ ῬΒΠοηΘ. ᾿αιβίδο, 188. βδορὶυ8. αὐξα] 8, δ ομηοπἀδηάμπμῃ ἰοχίυϊη Υἱχ 

αυϊοααδηη σΟη γα ηΐ. 

ΤΙῃ ἰοὺ γοϊαπιῖηθ ἴάπὶ Δ θγο Ἰοὺ οστοσίδιη Α πὰ ὈΓΟ 511 οα ΟΠ ΘΠ, 

οὐΐὰ5 ἄαο δάμας νοϊαπιῖπα (ὐ. ΒΟ η ΚΙ δ 1). 18 οὐ 1ῃ. δαἀηοίδίϊοπο 

αἰ Π σοηίοῦ οΟΠ]οσὶὶ Ἰοοοβ. ΡΏΪ]ΠΟηΘῸ8. οὐ ἴῃ ῥτγαθίαϊοηθ ἀθ δῷ σαϊΐομο, αὐ 

θΟ ΡΠ αν ῬΏΠΟπΘα ΑἸ τοβίαβ, αἰβραίαν! δ. Ιῃ θὰ τῷ σοηβα!ο αὖ 

οὐϊίοτο ΙΒ ΔΟθοηΘπβὶ αἰβοοββίπηιβ, ααοα ἰηἰογργοία θη 68. ποιηΐηαπι ΠΘΌγαϊ- 

οοτιπὶ ΡΙ]ΟΩΐ οὐ βουὶρίογι θιι8Β ὁπ ΓΙ ΒΕ 18 18. ΘΟ 08. πῸη Δ ΠΟΥΔΥἸΤη18. 

4086. σὨΠῚ ΒΔΘΡΙῈ8 τοροίδηΐαῦ ἃ ΡΒ ]ΠΟηθ, ἱπνοπϊαηίαγ οὐΐϊαπὶ ἀρὰ 8108 

Ριδοίοσ. Απαργοβίαπι διιοΐουοβ Θοο οβἰ αβϑίϊοοβ, δάθας Ρ΄δηθ ἱποογίαμη οϑί, 

4αθὴ ααΐβαιο ρΡοβίουϊοσι πὴ [οηΐοπὶ δάϊουῦιί, ΡΒ] ΟηοπῚ ἀη ΟΥροηθιη δὴ 

οποπιαϑίϊουπη αυοάάδιη, οὐ 81 αἷ8 νἱἀθαίαγ ῬΪΠ]ΠΟη θα Ἰορίββθ, [Ὁ ΓΘ 

ἀαθίαπι οδέ, ἀυθπὶ ρο ββί πη πη ΘΟΓα πὶ Ἰοοοταμη, «υΐθ8. οδάθηι ἰπίουρτγο- 

ἰαιο ᾿πνθηϊίαγ, τοβροχοῦιί. ἤδοο ἰριέαν ἰοΐα τηδίθγ 68. τ] 6115. ἴα ἰγδοίδ- 

Ὀϊΐαγ, αὐ οἱ οχ διυοίουθιιβ ΘΟ οβἰαβίϊοῖβ οὐ ὁχ σΟα]οΙ θῈ8 το ἴῃ 4αΐθιι5 

ρ86 πο Ρᾶποαᾶ οποιηδϑίϊοα Πιᾶραγάϊο ἱρηοία ἰηνοηΐ, 46 84}}18 στα μι ΡΟ ΘΓῚΒ 

ΔΠῚΪΟ8. Τη6 ΟΟΓ ΟΓΘμῚ [θοὶΐ --- ααἰάααϊά ἰγαάἰία πὶ οδὲ ἀο ἱπιογργοίδε!οηϊ- 

θ05. ποιηϊπαπι ΘΟ] σαί οὐ 810 οριβ Οὐ ΠΒβίτη αὰ. ἃ Πασαγάϊο ἱποοῃαίαπη 

ΘΟΠΒΕΙΙ ΠΟ ΌΓ. --τ ῬΓδΘίο Ῥδο05. ΔΙ Ιοσ πὶ Εἰ θΙΌσιπὶ Ἰοοῦ8 (οἵ, δἀηοίαία δὰ 

1) 5. Αἀπιϑγοοῖὶ ορεναὰ ρατβ 1 9}α56. 1. 1]. ματς 1]. Οἴὀγριις βογίρίουγιπι εσοὶ, ἰα!. 

γἱπάουθοπαρ 1890, 1891. 
Τὴ οἷν, ρᾶγβ 1 ἴαβο Πρ. ΧΥ͂, ΧΧΙ 54ᾳ. ΧΧΥ͂ 5664. μᾶγ8 Πρ. ΧΥΤ 844. εἴ, δἰ 

Ε΄. Κνεὶὶ, Ῥλῖϊο περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύϑερον, 216 εἰμ)ιείεγαρε. 

Μάγρογρ 1890 μ.. 4.8. 

6 ΟἸδιθηΐο 

ΑἸοχδηάγίπο 

Πὸ ΑἸ τοβῖο 



[6 [πη 

ἔγάο 

6 ϑ'δογὶβ 

Ῥδγα 6 }}5 

ΧΙΥ ΡΒΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ 

Ρ. 42,1. 109,2. 110,14. 205,21. 238,5. 241,20. 389,11) δὰ Τθγαπι ἀθ ἤισα 

δὲ τπυθη οηθ Ῥγδθοῖραθ ΑἸ ΌΓΟΒΙΙ ᾿ἰὔγαη ὧδ ἕμισα βαθομῖὶὶ ΔΑΒ] θα Ϊ τη 88, 

ἄθ αὰὸ ποὺ ἰπάϊοίαπι Οὐ. βομθηκὶ [ογι}): αγσιριοπέμηι δὲ ππαίθλίαηι δΣ 

ΤἸη]ονῖ ἰἶδγο ἐδ ῥγοΓμἷβ διηερδὶξ γϑηιχαθ ἐΐα ἐγαοίαυϊέ, εὐ ψφιας δα 

φαθηρῖο δὶ ργοροδίίο γοοορὶξ ἰοοῖβ αἰΐψιιοέ αὐ πυογϑιηι σαργληιθν θέ, ηνμο 

ϑαδρίνι8. δεῖ τουδῖβ οαρίὶἰσανεί. οἱ δἰ τη} 6 ἤοο ῬΏΠ]ΠΟΠΘΟ ΠἰΌΓΟ 808 οϑὺ 

ἴῃ ορ δέ 8 8. 21, 01. οχοθγρίδ ρϑιοα 6Χ 8118 Ατηθγοϑιὶ ΠΠ γῖβ ἀδργοπιρία 

ΟΟΙΏΡΑΓΑΓΘ ἰἰοθθαί. μ. 42,11 ΑἸ Ὀγοβὶαβ ρρυτὶ Ἰδού οηθιη ἄλλων οοπῇτγιηδί, 

190,10 δὰ βυρρ!οηάδπι οοἀϊουπι ᾿δοχηδηὶ Δ᾽ φαϊὰ ὉΠ 14 {18 ργδοθοί, 131. 

οογίθ μεγάλου Ἰορὶὶ ---- ΒΟΥ 11 Θηΐ ὀοηπέι ἐἰ ει βϑιεηιηυμηὴ ----, ααοά οοη]θοίαΓα 

Μδηροῖ! γοβιϊαΐαπ) οδί. 118,6 ρῥγοθδὈ }  οχ 6ὺ χαὶ πλούσιαι δὐάϊϊαΓ, 

ᾳαοά ορροβίἐϊο τη θπ ὈΓΟΓ. ΠῚ ροβίυ!ατο νἱἀοίυγ, 138,11 τοοῖο ὕλη, 138,13 

ἰδοὺ ῥτὸ ἀλλὰ, 140,2 ἀρετῆς Ἰορίββο ν!ἀθίαγ. 42,18. 19 τούτοις ἐπιχεῖ τοῖς 

χρατῆρσιν ὃ ἱερὸς λόγος τοῦ αἵματος σοποίϊναμη ραγιϊ νὰ πὶ ΘΟΠΊΡΓΟΌΔΓΘ 

νἱἀοίαγ, οὔτ ΒΟΥ] 1: ἐπ ἐδέοβ οὐαΐθγ 98. υογΐηι ἐἰϊι ..... οἤωπαϊε δαη- 

σιυϊγυῖβ διὲ ρμαγέεΒ. οοῃϊθοίατα ἰρίίαγ {τὸ ἥμισυ) τοῦ αἵματος, αυδη 1.. ΟΟΠ ἢ 

ουπητηθηἀ δῇ, ΠΘΟΘΒΒΔΓ8 ΠῸῚ οϑί, 128,1 οογίο λαβόντας ἰορὶέ, ποη λαβόντι, 

αυοά ἰοηθτ Μϑηρθυ οοηϊθοῖί. οθίθγαπη ἰηἑογάστη απ ἱποοιηπιοάθ Ἀ}ι]- 

Ἰοηΐβ νοσῦα νϑγιϊξ, οὐ Πἰδὶ οοτηραγαΐο ΡΠ] ΟΠπθο Θχϑιηρὶατὶ ἱπίθ}} σ᾽ ποθὴ 

Ροβϑὶς (ν. 6. στ. Ρ. 141,1. 2), ᾿πίθγάι πη πθ ᾿πίο]]οχὶς αυϊάοθπι, νοὶ 138,18 

ἐποχὴ περὶ ὧν πάντως οὔχ εἰσι πίστεις, θὲ αὐυοὰ ᾿ᾶθὸ ποὴ ἱπιο]οχίξ, 

ΡδυΪο δηΐθ ρτὸ γογὉΪ8. ἥσυχία βαρίδηίίατε Ροβυϊ,. πΘαῸ6 ΘηΪπῚ, 418 58606 

αἰϊίαν ᾿ἰθογίαίθ ν6] νου θογα π ἀμ θᾶρσθ, ΠΘΟΟ886 οϑὲ βίδίιθγθ θυ ἢ σοφία 

ἴπ δ0 οοάϊοο ἱπυθηἶβ8θ. 

Εχοογρίαμη ο8 πὴ 18 ἢν ἀϊ δὰ ρ. 231,20---258,0 δά! δ᾽ΐαμη, αὐ [ογίαββο 

τη α]ΐα πὶ γαϊοὶ δὰ γϑοΐθ δοϑυ πη η 08. 81108. ἰοο08, ααΐϊθὰβ ἀπθίαπι οϑὲ ΡἢΪ- 

Ἰοπθπὶ δὴ δἰϊαπι οηΐθιη δάϊογὶὶ (ν. νὸ]. 1 ρ. 1".ΧΧ), 14 18} δὰ νοῦθᾶ 

ῬΒΙ]ομἶβ οιμοπάθηᾶα οοηΐοῦί. ἢ ᾿Ἰθοϊϊοημοπι αυϊάθιη μεταβάλλοντος, 486 

Βροοίοβα υἱάογὶ ροΐθϑδί, ρ. 238, 1-- - μηδενὸς ἐν ὁμοίῳ πεφυχότος μένειν 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ παντοίας μεταβαλλόντων τροπάς τοοθρὶ, 4αΐα οΧ μιῸ- 

ΠΟΠΪΠ6 οὐδεὶς ἴῃ ΟΡροβὶίο τηϑ το [Ἀ0}}60 4υδη }  θοὺ [ὈΓΙῚ8 ΠῚ ΡΓΟΠΟΙΏΪΠΪΒ 

πᾶς βυθαθάϊγὶ ρόΌ886. Θχθιρὶα πὴ] Γαι ΒΟΥ ρίογα πη ἀοοθηΐ, πθαὰθ αἰ ῇἢ- 

ΟΠ 8 πάντων 4υδπὶ παντὸς ΒΕΔ Όα ΘΙ 8. 

Ἰοδηηἷβ Παιηδβοθηΐ ϑδοτα νοὶ ΠΟ ]ορία αἀυδὸ ἰηάθ ροηάοηΐ 80] 

(' ρϑτθ 1] ν-. ΧΥῚΙ. 



ΡΚΕΟΙΕΘΟΘΟΜΕΝᾺ χΥ 

ΘΠ ΪΠ85 ᾿ΘοίϊΟ 08. βουνανογηῃΐ Ρ. 143,24 ἔσθ᾽ ὅτε οἱ ἀλλ᾿ (ὁπ. οοἀά.). 

143.20ῦ ἀσχεῖται. 107,18 ϑεῖοι οὐ χαὶ ἀσώματον (0πι. οοἀ4.). 151,10 

ἀγαϑὸν (οπι. οοἀ4.). 151,18 ὅμως. 158,4. τίς γὰρ. 08,1. 8 τῷ προφήτῃ. 

158,10 ἀμοιρῆσαι. 158,10 τῶν (οἴη. οοἀά.). 108,11 δίδωσι οἱ τοιούτῳ. 

108,12 τελειότητος. 108,13 ᾿Ιαχὼβ. 158,13 μου (οἴη. οοἀἀ.). 108,14 ἂν 

(οπι. οοὐά.). 108,17 ϑνητὴν. 08,20 τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύριον. 158,20. 

109,1 ὥφϑην---αὐτῶν χαὶ (οἴη. οοὐά.). 199,2. χύριον (οἴῃ. οοἀά.). 109,8 σοι 

(οπη. οο44.). 159,12 πρεσβύτατον. 19.132 χαὶ (ὁπ. οοἀά.). 109,13 χαὶ ἀχατά- 

ληπτὸος (ἀχατάληπτον Βογῖρβὶ, οὔ. οοὐά.). 168,10 εὐαρέστει οἱ ἐμοὶ μόνῳ. 

103.19 εὐαρεστήσεις. 164,16 γενόμενον. 164,11 μεϑορίου" συνόλως τε. 104,18 

τὰρ. 165,20 ἀνατροπαὶ. 160,1 ἐντελὴς. 182,12 εἶπεν ὁ. 185,20 εἰσηγουμένοις 

ἀπεχϑάνονται. 194,14 χαρίσασϑαι. 190,13 εὐχάριστος (οπι. οοἀά.). 195,17 

ϑειότατον. 198,10 ἀνατρέποντα. 198,11 ἀτόπων. 291,8 τῇ τοῦ βίου (ὁπ. 

οοἰα.). 242,22 οὕτω (ὁπ). οοἀ4.). [οτγέαββο οὔατα ρ. 103,1 1095.,14 οχ Ὁ 

νοῦ ἰδοίο ΓΘΟΌΡΟΓΑΓΙ ροΐοβί, οἱ ᾿. 141,17 πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει 

σφοδρότητος ἀπορρήττεται τη ἀρίϊιβ νἀ ον διαρρήγνυται (Υ6] διαρρήττε- 

ται), φυοά ῥτγορίαβ νυἱάθέυγ δοσθάργο ᾿'δὰ δογγυρίθι πὶ ατι80 Θχϑίαι ἴῃ ἢ). 

ΘΧοογρΡ ΪϊβΒ ἢ πο τᾶτο δαοίογ ἐδέθη ΡΑΡΥΤΙ οοπἢτιπδτὶ ἴαπὶ μ᾿, ΥΠ]| νἱάϊ- 

τ8. Εχ ἢου]ορῖο Πιδυγθηϊίδηο ἀηὰπὶ ἰγαρτηθηίατη τὶ ΠῚ ἀ6 βοηεητὶβ 

Ρ. 282,8 Ἰδυδαίαγσ. υὑπάθ τοοθρίαπι οϑὲ ὑπεσχελίσϑη (ὑποσχελισϑείς Α). 

Οδίθηδγα πη ὩΠῸΠπὶ τηθᾶο {γαρπηθπίαπι ἴῃ Βατθοτίηο ΠΥ Ὁ6 ὑγδαϊ πὶ 

Δ} ρμ. 29,1---12, 5 πηοάο οαἴθπδθ ἢοο {γασιηθηΐαπι ἀϊσοηά πὶ οϑί. 

ν᾽ ἀοθίατ ϑηΐμη αὖ πη ]ΐα 4]18 Θχοθγρία ΡὨΠ]Ποηθα ἢαΐι8 οοα οἶβ νοίοσὶ οαίθηδο 

οχ οοἄϊοο ῬΆΠΟΠΘΟ δαἀϊθοΐα πη 6886. ἀπάθ, πὶ (Ποῦ, ορίϊμηθ ΠΠυἃ οχρ] ϊοα- 

ἴωγ, αυοὰ μ᾿. 29,8 δαθοὶ νἱυπι ἴῃ ἃ Η Ρ οὔνϊαπι (οἴ, οἰΐαηι 29.11 οἱ 

Ἐξ] τη). δά] θὰ ΒΑΓΌΘΥΓ Πα πὶ 58 ρ᾽ 5. ἴῃ ᾿ἰῦτο Δίρι θη δολίο ᾿Γασηιθηΐο, 

δοσυγαῖα8β 46 60 ἴῃ ΕΓΟΪΘρΡΌΓΤΩΘἢΪ8Β δὲ ν αΠ η18 ΠΥ οὐ Ατὐ᾽βίοδθ ορί βίῃ δ 

δὰ ῬμΠοογαίοπι θα [1018 ἀπ Ρᾶγο αἰββοσοίασ, ἐδ Νοοίδο ϑογγαηὶ δᾶ 

[μὰοᾶπὶ οδίθηδο, αυϑτῃ ἰοιϊσὶ νο]. ΠῚ ῥ. ΧΥ͂, οοαϊοϊθι8 ΠοπιδηἾβ ΠΌΡΟΓ ἀϊ- 

Ἰρθη ἐἰββίτηθ ορὶὺ [ΙΟϑϑρβ Β᾽ΟΚΟΙ θόσρσοῦ ἦ). οαΐθπδο ἴῃ Ῥγονογθῖα, οαΐμβ 

ΠῸΠ| οοὐἀΐοθμι Βορσίποηβοιη 1 νο]. ΠῸ ρῥ. 17. 18. δα ῖθαϊ, οοάϊσθβ. Ρ] ΌΓΟΒ 

Θπυτηογαΐ ΑΟΠ6}18Ἶ, ἴῃ ΠΟΠΉᾺ]}18 σοάϊοὶθυ8β Υπόϑεσις εἰς τὰς παροιμίας 

}) οἵ, αυδθ Οὐμη ἀθ ἔογπηᾶ πήττειν σΟἸ]ορσὶς ἴῃ Ποτηδο νὸ]. ΧΧΧΙΙ ρ. 149, 
ἢ Ηδιιίδελε (Αμανίαἰβελτίι 1898 ρμ, δῦ--84, οἵ, ΑΟἢ 6115. ̓ . 308.---907, 

Ὁ Πὶιρροϊψικιϊεη, Τϊρβῖαθ 1897 μ. 14. 85. 

6 οδίρηϊβ 



ΧΥΙ ΡΕΟΝΕΘΟΜΕΝΑ 

τοῦ Σολομῶντος. ἐξήγησις διαφόρων ὑπὸ ΠΙὨολυχρονίου συναχϑεῖσα ᾿πβογὶρίδηι 

6886 ἀοοοί. πο δυοίογθμι ἀἰδοομαπι ΤΟΙ ΟΠγοπἰ απ, οὐ 8 4186 σαίθηδο 

βογγαίδο 8 η}, 6586 Θὲ ΟΡΙΒ Β10ΠῚ ΘΧ ΔΠΟΠΥΙΏΪ οαΐοηα ἰῃ Ῥγον γα, 80 

γαιϊίοαπο 1802. ἰγδάϊαγ, οὐ Ῥγοοορὶϊ ἴῃ οαπάθιῃ Πἰθγυμ οαἴθηα οοη 8586 

οοηβοί. --- ἴδιὴ τοβίδί, αὐ Β᾽ ησῸ 5. ΠΙΡΓ]5Β. Ρασοα ΡΓΔΘΙ ἰδ τη 08. 

ΟΥΙΒ. ΒΕΕΥ͂Μ ὈΙΨΙΝΑΚΥ͂Μ ΠΕΒΕΒ 511. οοάϊοοα ΟΛΑἸΒΟΉΗΡ, 

αυϊ ἴθ ἀπδ8 οἰαββοβ, ἀθίουϊοσοθ Ὁ ἃ δ, πηρϊϊοσοη (αἰ Η Ρ' ἀϊβοοράπηί. 

ΡΟΒΙΘΓΙΟΤΙΒ. ΤΠ 1 Ὲ8. ῬΓΘΕΪ τη ΘΟ ΡΓΟ θα ΡΆΡγτΟ, 4αδοιιῃ (ἃ ΗΠ Ρ, ἸΠΡΥΪΠΪ8 

ἃ «υἱὶ δομημαπο Δγο οί Ραμ δοουγαίβ ααᾶπὶ Η Ρ Θχργοββιί, τπὰϊίο 

ΒΔ ΟΡ α8. σΟΠβοη πη ἀαδὰ Ὁ α ΒΒ; οοἰοταμη οἵ, 48 μ᾿. 1Π]| 58. οσ τοδὶ ία 

βαηΐ, {ΠῚ π περὶ τοῦ τίς ὃ τῶν ϑείων ἐστὶν χληρονόμος ἢ (χαὶ οπὶ 

οοὐά, 160.}})} περὶ τῆς εἰς τὰ ἴσα χαὶ ἐναντία τομῆς ρταοθοηΐ Ῥαρ. Εἰ8., 

οὐπ ἴαἰβο οοὐά, ἴσα ὑγὸ εἰς τὰ ἴσα ἰταάαης , Ὁ Η Ῥ χαὶ περὶ --- τομῆς 

οἰ ἐαπί (μα ῦοί Η ἴῃ βαθβογὶρίϊοπο). ροΐοβί ρίδοοσο, φυαοὰ οοὐά. Παροηΐ 

πραγμάτων ῥτὸ ἐστιν. ΠΠπ4 Θῃΐπ ἴπ ᾿ρ80 ΠἰΌτῸ ΒΟ ροῦ δἀἀϊζαγ; ν. 8.1 νυνὶ δὲ 

πρόχειται ζητεῖν, τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρονόμος ἐστίν. 03. 06. 69. τῦ. 

133. αὐ 410], νοὶ αἱ Ρ. 118,12, τὰ ϑεῖα οἶδα νοοῦ πράγματα Ἰορίίαν, οἱ δοορα!ϊ! 

αυοὰ οχοογρία ἢ) ΒΟΙΊΡΟΥ τίς (ἐστιν δά. ρ. 8,4) ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος Ἰδι- 

ἀδηΐ; ν. δαποίαία δὰ μ. 2,10. 8,4. 22,10. 24.9. 24.11. ρ]οηίογομι Εἰ] τὴ 

ὀχοογρία ἢ ργδορθηΐ μ. 14.1 τίς ὃ τῶν ϑείων ἐστὶ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα 

χαὶ ἐναντία τομῆς δ. οὐ ΘΓ ποη τη] έατη {τὶ απ ατη 510 εἰΐ]0, φυὶ ἐγαά! ταν 

ἴῃ Βαγθογῖηο μ. 29,1 ἐχ τοῦ τίς ὃ τῶν ϑείων χληρονόμος πραγμάτων, ἴδ ρΡ. ΧΥ͂ 

βἰση! ον]. --- ἰηΐογ ἤσ πὸ ᾿ἰθτα πὶ οὐ πὴ αυΐ ργαθοθάϊψ ᾳυδοάδπι ἰηίοῦ- 

οἰδοταπί. πᾶπ οἃ γοῦρᾶ, αυϊθὰ8 ἰηἰ{Π0 ποϑέῦὶ ΠΥ] οὰ 4αδθ ἃηίθα 

ἰγαοίανογαϊ οοιρ] οἰ ὰγ ἐν μὲν τῇ πρὸ ταύτης συντάξει τὰ περὶ μισϑῶν 

ὡς ἐνῆν ἐπ᾽ ἀχριβείας διεξήλθομεν, προᾳιο ἴῃ γραμηθηἑαπι μοβίγοιηδο Πἰθτὶ 

εἰό ηυϊφναἰίοηε Αὐγαϊιαηπιῖΐ Ῥαγ 8 ποθ ἴθ ἰοίαπι ἤππο Πἰθταπι οδάἀιηί. 

δἰψαθ οαπὶ ΥΟΓΙ (ἰββίπι}]6 δ᾽ Ὁ γοῦθα ὁ μισϑός σου πολὺς ἔσται σφύδρα (θη. 

᾿) Βαθς ομΐπὶ οδὲ δἰζογτα Πἰδγὶ ρᾶγβ. ἱποὶρίθηβ ἃ ὃ 199. ἀυδιπηθδπι πὸ ἢος αὐ 6 Π) 

αἰξαϊο ὃ 931---511 οοπεϊποτὶ νἱάἀθπίαν, ἰαπηθη γὙ6] ῬΏΪ ΠΟ γ6] 8 σὶΐ ΠῸ5. {ἰξα}] 05. ἱπυθηΐί, 

Θα8. ΠΟΙ Θοὐἱ ΡΌ8586 5βἰδὶ νἱδοθαίασ, ααΐα ἴῃ ἢἥπο ἰυτὶ ἃ 512---914. Παᾶθο ἀϊν᾽βίοππιπὴ 
ταῖϊϊο γοροι τ, --τ ροβίγοιηδπι Πα ΐπ5. Πἰ τὶ ρατγίοπι ἰηδ ἃ ρ. δ8 ἴῃ αἱ τηοῖ ἴῃ ἀϑιπη 
Ζ᾽Θθατί σοπει!. 

Ἵ) 5᾿π}}}}8 σοτγαρίοϊα ὃ 199. ἴῃ σοάά, Ἀγδοίοῦ Α ἱπνυοηϊαν οἱ ὃ 17Ὁ, Ὁ] εἰς αὐ] αϊί 

ΜΑΠΡΟΥ ἴῃ Ρὰρ οἱ οοὐά, ομΐβδιη, οἷ, οτἴαπι 8 207, 

Ὧν. 8,19 ΠΕ (αϊβο ἐ]Ὸ ἐκ τῶν μετονομαζομένων, Ρ. 60,1 ΠΗ͂ ἐχ τοῦ περὶ τῶν 

μετονομαζομένων, μ. 5,4. ΠῈ ἐχ τοῦ περὶ χοσμοποιίας ΓΗ ῸΓ, 
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15,1), φῦδθ ἰῃ αἰββογίδεοηθ οπἶββα ἰγδοίδία 6886 οχ ποβϑίτὶ τ] ὃ 2 

οἤοϊίαγ, βἰδι πὶ ρμοβὺ ἰηἰογργοίδι!οηθπὶ θη. 12,1---Θ, αφυδὸ Πἰθγο ἐδ ηιῖσγα- 

ἑοὸ Αὐναδαπεὶ οοπεϊποίαγ, οχρ ϊοαΐαᾷ 6886, ἤοὴς ἢπβ πα ϊπ8 Τἰυτὶ, βοὰ 

ΡΙθηὰβ ἰθὺ ἱπίογοϊ ἀἰββο νυἱάἀθίασγ, ἀαθπὶ Μαββθθῖθδα ) ἴῃ ΘΟΠΙΠΙΘ ἢ ἐΔ 18 

θη. 12,1--18,2 νουβαία πη 6880. οοηϊοῖί. ΠΠὈγΓαη φιεβ γοέηι εἰὐυϊγτια γί 

λιδροβ δὲ} οχοὶρὶὶ ΠΌῸΥ 

ὉῈ ΟΟΝΘΝΕΘΒΘΥ ΒΕΥΙΤΙΟΝΙΒ ΟΕΑΤΙΆΑ. οοάϊοοθ ΜΑΉΘῈΕ, 

ααότυπι ΜΝ  Η ἦἾ) τπϑ]ϊογοπι, (ἃ Ε ἀθίθυϊογθπι οἰδββοιη, 4080 ἰϑη0η ᾿ἰρβ8ὰ 

4υσαθθ. ΠΟ ΤἈΓΤΟ ΥΘΙῚ (6818 οδί, οἰξοίαης. {τ]ὰ πὶ περὶ τῆς πρὸς τὰ 

προπαιδεύματα συνόδου ΕΒΘΌΪῺΒ οἱ οοάϊοοβ ἰοϑίδηίαγ, πἰδὶ αυοὰ ΕΒ ΌΪ8 

παιδεύματα ΒοΥρδὶι (4αοι οἱ τὰ] παΐπ8 ΠΠΌγῚ Ἰοοὶ οὐ οἷ αἱ βοαυίίαγ. 8 2 

γοίαϊαι), Η ἃ Ε (130 (οἴ, ὃ 12. 053. 41.) εἰς ῥγτὸ πρὸς Παθοπί. --- ὀχοθρίο 

ἀπῸὺ Απίοηϊ! Μο]᾽ββαθ Ἰοοὺ (ν. δὰ ρ. 106,2) πυπηᾳάαδη οχοογρία [) πΟΒΕΓΆΙη 

ΠΡγαπὶ Ἰδυπαηί. 

ΒΕ ΕΘΑ ΕΤ' ΙΝΥΕΝΤΊΙΟΝΕ. οοάΐοο5 α Η, «αὶ ἴα ἀϊδοράπηΐξ, αὐ 

ἀπδγαπι Οἰαββί πὴ ἰηβέδι β᾽ηΐ. βδθρίαϑ 6, ταυτὶ Η νόγαπὶ Ἰθοϊϊοηθιι ργαθὈθί. 

γΘΓαπι {ἰα] πὶ περὶ φυγῆς χαὶ εὑρέσεως παῦοὶ α, Η [ςκ]80 περὶ φυγάδων 

1ΠΒΟΓ 11. αδ6 ᾿ΠβΟΓΙΡ Ϊο αυδιηαυδηη ὃ 2 ἑξῆς τὸν περὶ φυγάδων ἀναγράψομεν 

τόπον. 119. ἀἰΐᾳφῃιιο, πιο οοΙπμπηθη αι} νἱάἀθίασ, ἰάθη ὃ Ὁ8 λελάληχε δ᾽ 

ἀχριβέστερον περὶ φυγῆς ἀἰοῖϊξ οὐ ἰέογαπι ραγίθι ἐἰ}0 περὶ εὑρέσεως οοπίϊποτὶ 

οχ ὃ 120. 117 ἀρραγοῖ. οὕτὴ ἰρί αγ ΠΘΟΘββατο δὰ περὶ φυγάδων δἀἀθηάαϊη 

οεβοὶ περὶ εὑρέσεως, ἀπθίαπη πΠῸη οϑί, ααΐῃ ΘΟΠΟΙΏΠΙΟΓ {ἰξ] 8 περὶ φυγῆς 

χαὶ εὑρέσεως ρΓΔΟίοΓοΟηἀΠ8 811. δίαθο Ευβοῦῖο πο τοβιϊ ΘΠ ὉΠ 6886. 6 

ΠΟΠΠ}}}15 οοάϊοϊθαβ, πον ἰρβὶ σογγαρίοϊ απ ἰγὶ θαθη ἀδπ 6886. ΥὙΘΥΙΒΙΠῚ1}6 

νἸἀοίητ . οἰΐϊαπη Ατηγοβίαβ, αὐ Πἰυγὺ δὰ0 δ ἔμεψα βαθοιὶ Ἰηβοῦ θογοῦ, 

ΘΧΘΙΊΡΪΟ ῬΉΠ]ΟΠἶ8. πιοίιιβ 6880 υἱάοίασ, δία ἤὰππὸ νϑγαπι {ἰ] πὶ οἰϊατη 

οχοογρία ἢ ὀχμὶθοηὶ ᾿. 141,10. 143,23. 104,4. --- ἤποιη Πἰθγὶ σομ θη 6 ΠῚ 

ἰοἰογρτγοία]οηθη θη. 10,10. 16 Ἰηϊογο ἀἴββο βυβριοαίαν Μδββοθΐθαι. 

ὈΕῈ ΜΥΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. οοαΐοοβ. Α Β. περὶ τῶν μετονομαζο- 

μένων χαὶ ὧν ἕνεχα μετονομάζονται οοάἀΐοθ8 οἱ ΕΒ ὈΪ 8 ἰηβοῦ! θαμΐ, ΡΥΪΌΓΟΙῚ 

ἢ 2. οεἰαββεμιεηὶ εἰεβ οεμυτεβ ε Ῥλίίοη ἡ. 21. 38. 

3) ᾿πίογάπιῃ Η οὑπὶ ἃ Ε σοηρτυΐ! : 14,1, 10,12. 10. 18,10. 19,12, 86,15. 89,11. 12. 

92,3, 95,11. 100,0. 101,22. ᾿πίογάππῃ 5018 σοπαΐηδηι ἰοοἰἸοπϑιὴ βογναν: 10,10, 83,17. 

104,6. 18. 100,18. 
3) ν. γ0}]. Γρ. Ο. ΟἿ] οἱ βον νον δὰ Ἐπ, δαἀποίδε!ομθιη. 

ῬμΠουΐθ ορεσα νοὶ]. ΠῚ, Β 
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πιοᾶο ἐἰΐα!ϊ ραυτίοπι περὶ τῶν μετονομαζομένων ὀχ ϊθοηΐ δχοογρία Ὁ 

Ρ. 151,12. 158,2. 160,24. 163,14. 164,15. 160,14. 166,19. 185,10. 194,18. 

198,6: οἵ. οἰΐαπι εἰα]05 Ῥδυ! απ. ἀθουτγίαίοβ 103,4, 180,12. 188,12. 193,1. 

[4130 108,1 Π0 Ἰδυάαὶ ἐχ τοῦ περὶ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων, 102,21 Π 

περὶ γενέσεως Αβελ. --- τηυ]ίο ΕἸ ΠΠΟΙ ΠἸῸΒ ἀαδιη ἴῃ βαυρογίογθ ᾿ἶθτο, 4 

'ρ8θ φυαοψιθ ἀσοθιβ οοαϊοὶ 8 βουναίαβ οϑί, ἴῃ ἰοὺ δύ θά οΥ]8. ΤΠ ΠῸΒ, 

απ Α Β «αὐ οδπάθπι οἰδββοπὶ ρου ϊποδηΐ. --- οἰΐδι ἴῃ Ραϊαίϊηο 511 

(ν. Ῥτο]ορ. νο]. 1 ρ. ΧΙΝ) πἷο Π|θογ αἱεῖπηο Ιοοο ἐγδα 8 δέ, οὰπὶ ἀοδι 

ἴῃ οἰαβάθῃν οἰ δϑβὶβ σοαϊοῖ 5 1. ο. Ρ. ΧΙΥ͂ 58ᾳ. δηυτηθγα δ. Ιπἰζα πὶ Ἰἰθτὶ 

ρ86. οοῃίῃ!!, θχογάϊαπη πιθυτῃ ἱπ ἀϑὰμ 1. αγαθνθῃ Ομ ράγαν!ζ. οἱ οοι- 

ταπηἷα παροὺ οαὐπὶ ἃ Β νἱτἶἰὰ ἴαθὸ: μ. 101,18 ὁμοίως (ὅμως ἢ). 158,11 

ἐν (ἂν ἢ). 200,31 τὸ οχι. (46ἀ. Β΄). 201,2 ὄσφρονται (ὀσφραίνονται 

ΒΟΥ 081). 201,1 ἐφιέμενα (ἀφειμένα 8ογρ51). δοσαγαί 8 Ὑ6ΓῸ οὐ Α ο0η- 

βθηΐξ, αυοοὰπλ {γα 106,1 ἑτέρας ἀπάρχονται (ἀπάρχονται ἑτέρας ΒΒ). 

101,12 φασὶν αὐτὸν (αὐτόν φασιν Β). 202,9 χαὶ (χαὶ ἣ Β). 202,21 σελη- 

νιαχαῖς ἢ ἡλιαχαῖς (ἡλιαχαῖς ἢ σεληνιαχαῖς Β, οἵ. Αἀάθηά4). ἰογίαϊο ἰσί τ Γ 

[δοΐα πη 0880 ροίοϑέ, υὐ μ᾿. 150,2 σου (σὸς 4). 201,1 μάϑης (μάϑοις Α) 

οὰπὶ  ργδθθοαί. βουτῸ οαπὶ θα .6 ῥΓΟΡΙΪ αὐϊσαθδιη οἱ ὕοηὶ Ῥα]δίϊηιιβ 

ἴῃ ἃ ρᾶῖίθ, αυὰθ τἷπϊ ἱπηοίαϊ,, παρθθαῦ οἱ βοδίθαΐ 8.18. ρϑγῃ 18 

τηΔ 0} 158, ἀυθίυμη θη οϑὲ, αὐΐῃ τϑοΐθ ΘΠ ΒΡΓΟΥΘΓΠ8. ΘΧ οὐαΐοθ 

Οἰδβϑὶβ ἃ ποβέγαπη ᾿ἰθγα μη Ροβίθα οοάϊοὶ Ῥαϊαίίηο δἰ πη 6886 ραΐοὶ ἢθὸ 

ΝΟΥῚ αἰββί 1 ]6. δὲ Θὰ πὶ ΘΧ 60 ΘΟΩΪο6, 4υἱ ἰρ80 ὁοχ Α ἢυχοτῖς, ἀδβογιρίαπι 

6886. ΠΌΠ]}ὰμ ἰγιοίαπι οχ οΟἸ δίΐοπθ ἃ] όσα Πἰθγόγαμι το αηἀ δία ἢ 6856 

οἰΐδια ἱπὰθ ἀϊάϊοὶ, αυοὰ αυδο μ. 151,11 Μαηροῖο διυοίοσο ὁοχ Οχοι. (Ὁ]]. 

Νονὶ 148 οἱ Οοἰδ!ηΐαηο, Ρ. 199,10 111,4. ὁχ Οὐἰβιηἴδηο τϑοθρὶ (οἵ. οἰϊδιη 

δ ἰηοίδίϊοηθ8 δὰ 174,19. 200,20), ᾿ΐα οοιηραγαία βαθΐ, αὐ (δ ῖ]6. οοηϊθοίΐαγα 

ἵν] ροβϑθηΐ. δὲ ἴῃ Οὐδ! ηἶδηο, ααδθ οϑὲ οἷιβ ΥὙἹ] α5 ἀθβουῖριϊ οχ 

γαιίοαμο 880, ἴθ ΠΘΟΘββδΓΙΟ βἰαέιμθηαι δδὲ, πἰβὶ ἰοσί Μδηρου ἴθ ποὶβ 

οὐΤαν τ, πθαῈ6 ἰρίίαν αυοὰ Οἰἰοθοπίδηαπι 14 (οἵ. νο]. 1 Ρ. Υ111), τϑοθη ἰ88]- 

Ἰη πῇ Θὲ δὰ Οἰαββθιὴ Α μοῦ ϊηθη ἴθι, πὸ ἰηβρίοἰθηάαχαῃ αυϊάθιη οὐγαν, 4}8- 

4αδπὶ Υἱ Σὰ ροτα Ὁ πἰβὶ αἱ ἰμΐο 605 86 Πυαμπογατὶ νο]οί, αυΐ ἰΐα 50 ἰῃρσθηΐϊο 

ἀΠΠἀαηί, υὐ ΙΒ βρογοηΐ αἰ 118 86. βου! ριον 5. Δἀϊαίαγοβ 6886. οὁχ- 
Ρἰβοδηΐθβ 6 ΥἹ ἰββί τη β σο οἰ 8. Ὀθη88 4080 ν᾽ ἀθηΐαν Ἰθοίΐομθβ νοὶ οοη- 

ἰδοΐαγα8 4υδπ| 808 γί γϑγὰ ᾿ν θη θη 68. 

Ῥμὰ8. Βυηο. ᾿ἰθγυμα, ααϊ ἴῃ οαἀϊίομθ ῥυϊποῖρο ἀθοβί, ὃχ ἃ ϑαϊάϊ 
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ἨοΘβο 6] (οἵ. νο]. 1». ΠἈΧΤΙ. ΠΧ ΧΉΠ), Ἰονίογα ν {18 [6.6 βυιβέι!ξ, ἴῃ σγαν]- 

οὐ θαβ ΘΟ ρ 6 }18 οιποη απ Μδηροῖο ΤΠ 8. δοαία πη οἱ [6] 100 86 

ΡΓΔΟΒΕ ΠΕ, ΙΔ ΠῸΠῚ ΘΟΓΓΘΟΙΓΙΟΘ ΠῚ ΤΓΘΟΘῺ ΕἸ5Β] Π]8 1, 4186 ΤΠΔΥΡῚΠΪ Δ ΠΟΠΠ.]]ἃ 

δάϊοοϊ, Ηοοβοθ 1} οβ86 ἱπάθ αυοὰ οδοάθπι οοπίθοίαγαθ ἴῃ ἨοΘβοΒοΙ 

οαἀϊἴοηθ ἰηνθηϊαηΐυγ τοῖο Οὐἢ σΟΠΟΙ δὲ οἱ οοηϊτιδηΐ δαἀποίδία δὰ 

Ρ. 164,11. 189.23., αιδθ οὐπὶ 18 5ηΐ, ἴῃ ἰῦγο ἐδ βοηιητϊβ Π1, ἴῃ 400 

ΠΏ] 10 Ρ]ΌΓΟΒ ποίδθ τηδιρὶ πὶ ἈΒΡΟΙΒΔΘ βυπέ, ΘᾺ8 ΟΟΙΩΙΠΘΙΊΟΓΑΓΘ ΠΟ]αΐ, 

αυΐρρθ αυδο ἰπ οαἀϊξίοηο ἨοΘβο6}}} γϑἀθδηΐ. 

ΕῈ ΒΟΜΝΙΙΒ ΠΙΒΕΝ 1. οοὐϊοοα ΜΑ ἀΕῊΡ, φᾳυογαπι τηθιηοτὶᾶ 

ἴῃ ἀυδ8. ραγίοβ αἰβοθάϊς, αυάταπι ὑπᾶτπὶ ΜΟΑ (Ρ7), δἰΐθγαιὰ θαμὰ Ῥϑι]ο 

ἀοιογίογοιῃ (ἃ Ε Η Ρ οἴϊποεϊυπι. οὑπὶ 1) ρ. 200,18 Ὀγονίογοπι {ἰτα] τὰ ἐχ 

τοῦ περὶ ὀνείρων ργαθῦοαὶ), οοάϊοθβ μὰ] Πυτο βου θα ηΐ περὶ τοῦ ϑεοπέμ- 

πτοὺς εἶναι τοὺς ὀνείρους, ἰΐδιη Α Βοαιιθηίὶ το. ἘαΒΘΌΪ8 ἐθβίδταν ΡΒΙΠ]ΟΉ ΘΠὰ 

ΒΟ ρβἰ586. περὶ τοῦ χατὰ Μωυσέα (40 Επ8, δάἀάϊ τη) ϑεοπέμπτους εἶναι τοὺς 

ὀνείρους πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον. δία 'ρ86 ῬΆΪ]Ο ἰηϊεϊο 

δυΐϊα5 ΠΡ σὶ (οἵ, Πτὶ ΠῚ ὃ 1) ρτοϊίθίαν 86 ἴῃ ΠΠΌγΟ ααΐ ργαθοθάθθδὶ οἃ βοπηηΐα 

ἰγδοίαββο. αυδο Δ 'ρ80 ἄθὸ τηϊἐπηΐιν δ. ἴαπι ἴῃ ποβίτο ΠἰΌγο ἀἰββουις ἀθ οἱβ 

48 ΠΘ8 ἰηδίϊποία ἀἰνίηο τρία Ταὐτὰ ργαθν]άθγο υἱἀθαίγ, ἴῃ Δ] ΊΘ ΓΟ, 

4αὶ βογναίῃβ δϑί, ἀθ οἷβ 4189 ἴρ80 ῬῸΓ 8686 δΔηΪΏῈ8 νἱάθαί. 4186 βοιηηία 

δὰ ἴοο Ροβίγοιη πη σΘη18 ρου ἰηθδηΐ, ἰρ86 ὃ Ὁ ἀϊοὶξ δὲ οδάθπι οπιηΐα ἢθὸ 

ἔἴδτο ὀχρ! οαὶ ). ἴδῖν οαπὶ Πογασπη ὑγίαπι ΠΙΡγογαμη ογἀΪηΘη ΠΟΥΘΙΪΠΊ.8, 
Βεαυϊ αν, αὐ ἀο8 αυἱ τοϑίδηϊ δι δηΐθ ἢ08 δι: ρμοβέ [08 ρΡοῃμᾶπηῃβ. δἰᾳαθ 

ΟΠ ἴῃ ΘΧΡΙΙοΔ πη ἀΪ8. Ἰοοΐβ ὅ. 8, Ὑυβδῖϊ 6886 ΠΟ Ροββίηΐ --α 4.86 ΘὨΪΠῚ 

ΠΔΡΓΔηΪΓ ἴῃ ὃ). 5, Βοιηηἶἷᾶ Οπηηΐᾶ ἈΓρΡΕΠΙΘηΐθ ὑτία πὶ ΠΟ ΠῚ ΠΙΡΙΌΓΕ ΠῚ 

σΟΠ θη αΓ, 4118 ΒΟ Δ ἐἰατη ΘΧΘΠῚρ]α ἀθϑαηΐ ---, ΔΟῸ 881 πὴ 9 ΜΑΒΒΘἰθδα 

οοπΐθοῖς οὐ ἀὰο8 το] 05. ΠἰΌστΟΒ. ἴῃ ΡΠ] ΟΒΟΡΠΟΓα ΠῚ 6 ΒΟΙΏΠ 8 Βθη θη 18 

ΘΧΡΟΠΘΠΪ8 γογβαίοβ οὐ δηΐθ οθίουοβ {γ68 ῬΟΠΘΠἀ08 6886. ααΐ ογάο οὕ 

ΔΡ Ιββ πη5 οϑὺ οὐ παίισα ΤΟΓῚΠῚ ΘΟΙΠΠ] ΘΠ ἐπι, ἰὰ τὴ ἰπἂθ ΘΟ ΠΡ] ΔἰΌΓ, 

ἀυοα οἰΐαιη 46 δοίθγηϊζαίο τπὰηϊ οὐ ἀὸ οὈτγὶοίαίο ααδθϑίϊοηθβ ἰΐα ΡΏΠῸ 

(τδοίδί, αὐ ῥγο οἰβοαίαῦ ἃ ΡΒ] ΟΒΟΡΒΟΓαΙ 5 Θ ἢ {18 ΧΡ] οαπ 418. οὐ αἰϊααὶ- 

ἢ) 251,8 Ἰοιατηὰ Φύλωνος οχϑίαϊ (οἵ, 207,4). 349,91 Ἰοηα ἀθοϑί. 943,3 ὈῚ, [4]50 
ἰδυάαι ἐχ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων. 

ἢ νἱάθπίμγ 6880. βοιηηἷδ 80 ΑὈἰηΘ]θοῖ θη. 20,3---ἴ οἱ Ταῦδῃ θη. 31,234 
ὙἹἀἴ886. ΠΑΓΓΔΗΪΌΓ; Υ. Μαββϑθυΐθαυ, 16 οἰαδδοπιθηί εἷος οειυτες ἀε Ῥλίϊοα ρ. 80, 

ἦ Ῥδίσα ομΐῃ ἀθ ῬΒΔΥΔΟΙ 8. βοιηηΐο ἴῃ ἤπο ἀδϑβιηί. 



Χχ ΡΒΟΓΝΕΘΟΟΜΕΝΑ 

δ ἴ8, ἐὰπὶ δὰ Μοβὶβ ἀοοίγ δηλ ἰΓαηβοαί. οὐ πογὰπὶ ἀ8 βου η 5. ΠΙΟΓΟΓΌΠΙ 

ἰδοίαγα ἰἄάθο μο(ἰββίπηα πη ἀθρὶογαπάα νἱάθίαγ, ααοὰ ἰηΐορσγαῃὶ Ῥοβι ἀοὨ 

ἀοοίγίηϑηη ΟΧχ οἱβ αἰβοθγοιηιβ (οἵ, δἀηοίαία δὰ μ. 204,2). 

Οαπὶ ἰογίϊι8, 4αθπὶ βἰαίαϊν Μαββοίθαὰ εἷδ βου ϊβ Ἰἰθου, 4 θη. 20,3 

Ρτοΐδοίβ 6586 νὙἱάθαίαγ, ᾿ἰθ6. ἐδ ηιμέαξίοηο ποριΐμνα θη. 17,1--- 22 οχ- 

Ρ]Ιοοῖ, τηλρηαμη, απ80 ἰηΐο ἤθη ᾿ἰθγαπὶ οὐ ᾿ἰῦγῸβ εἷθ βοηιρῖβ ἢἰϊδΐ, 

Ἰασαηδπι ἰρϑὶ ἈΠ] ΟΩΙ ἐγ θυθηάδηη οὐ ὅοη. 11,28---230,3. 40 60 ἴῃ ἰηΐου- 

Ργοίδηάα 9, 5, οπΐββα 6880 ποραὺ Μαββοθίθαι, ραγίθῃῃ ἰδοῦηδο ἔγαριηθηίο 

ὁ ἀδο (θη. 18,2), αυοά Ατὐμθη β οοάϊοϊθ8 βογναίαπι δὲ, οχρίοῦὶ 

ὁθηβοί, ἰάθη Ρ. 51---393. γμοβῦ ᾿ἰρτὸβ δ βοηιπῖΐβ αἸϊοβ ΡΒΠ]Π Ομ οὶ σοτητηθη- 

ΔΓ} ΠΠΌΓῸΒ ἀθρογῖββ ἀθιηοηβίγαγο σοηδίῃβ 6ϑί, 

Ὲ ΒΟΜΝΙΙΒ ΠΙΒΕΝ Π. μῖο ἰθὺ οὰπὶ ἀπὺ οοἄΐοο ἃ βογναίαβ 5ἰξ, 

Ροβ Ηοθβομοϊαση οὐ Μδηρθίαμη. ἴῃ (0! 6 418 τηθηΐἷβ οὐ βρη ποθ 15 

ΒΡ] Ομ ἀΐβαιο Ἰδοῦ 18.) πο ἰηας}]6 βία πὶ ΡΟΒῸ1888. πο 8 υἱάθιμαν, ἰδ 

ἰδ θη αὐ πο Ρδιοᾶ ΒαρϑοίοΥ θ08 Θῃηθπάδηάδ Π08. ΓΘ] αἾ880, Πδυἃ ΓΑΙῸ 

ἴῃ ἰδηΐδ βοηθγία οοάϊοι πὶ ἀοΒρογ 1 6886. ΠΟὈΪ8 ῬΘΥΒΌΔΒΘΓ ΠῚ 15. 8616] 

Κ᾿. 399,4 ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων, 5616] ΕἾοτ. [,8ὰγ. φ. 282,8, 9 Ἰδυάδί. 

αἰϊα ἃ παΐϊὰβ Πἰδγὶ νϑβεϊσίαπι ΓΓαβίτα αυδοβι ν᾽ πα. οἱ δηςαυϊβ οατῃ ἀ6- 

[ἶβ80 ἴῃ ΘΟΓΡΟΓθὰ5 ῬὮΪΙ ΟΠ οἾβ, (Ὁ]1οἱ δαΐθη οᾶϑὰ ἃ ᾿ἸὈΥατο διομ οί Υρὶ 

οοάϊοῖβ Α δϑοϊϊαπι 6886, ἱπ4θ ργοθαίαγ, αυοὰ π ᾿ἰδτὶ αυϊάθπη ΠῸΠΊΘΙΒ 

ἰγδάιτανῦ οὐ ἴρ886. ἤηΐβ πη] αἰαβ οϑὲ. τ ΟΥρθπθη αυϊάθπιὶ Ρ]8 ΡΓΙΟΓΘ 

ποβίτο ᾿ἰῦτο Ἰορίββθ, διὰ 8010 δὴ ὃχ οἃ τσταϊΐοηθ, αυὰ ἢσποὸ ᾿ἰθγαπι δἰϊογὶ 

(ν. δὰ ρ. 334,1), οἰποίδίασ. σὰ Δ οσατῃ ῬΉ ΟΠ 8. ΠΙΡΤΌσα πὴ ἕὰτη Παΐὰ8 

Ἰοοοὺβ ΠΟΏΠῸ]]05 [6]]οἰἴου οαιοπάαν!ὑ Οοἰο] γα 5. ἴῃ ποίϊβ, 4185 ΕροΙοβὶδθ 

δτδοθοδθ ΤΠΟΠὨΠΊΘΗ 8 8118. δά Ἰθοὶς ᾽), 4088 Θιηθηἀδί! 068 ἴθτο ἰδ ΜΔΏΡΟΥ 

ἴῃ ἰοχίμμη βασπη ΤΟΟΘρὶ  Ὑ6] [ἢ σΟΙΏΤΩΘΠἑΔΡΙΟ ρΙΟθαν ί, 

ΘΟΡΙθΘΌδπὶ ΥΥ̓ ΠΠΙΘ Βα ογῇὶ 

πῃ. ϑορίοιη τὶ ἃ. ἢ. 8, ΠΧΧΧΧΥΤΙ. 
ΡῬ, ΜΜΈΝΡΙΑΝΡ. 

1) Τωορθηΐοθβ πιοηΐίο8. 6586 Υ] 1 οἷβ. Ἰοοἶβ, Ὁ] βραίϊατη γὙ6] παπηθγιιπὶ Πἰ{Θγαγατη ἴῃ 

Α οτπίβϑαπι π0 0 δαποίδυϊἠ πηι8, ἴῃ σοάϊοο Ἰδοῦπδο γϑβιϊ σ᾽ πὶ ΠῸῚ 6586, 86 ΠΟΒ ἰδοιπδιι 

βἰαί 8586. 
3) Τὴ ἱπάϊοϊθιβ Οοἰ θ᾽ ογ 8. Ἰοσ05 ΡΒ ΟΠ 608, 4108 ἀδία οοσδβίοηθ ἰγδοίαυϊξ, θη πιογαί. 



ΑΘΘΕΝΌΑ ΕἸ ΟΟΒΕΙΘΟΈΝΘΑ. 

ΟΠ] οπθπὴ αὐδπὶ ἴθοϊὲ ὗν, τσ, Μαΐμδοὶ οοάϊοῖὶβ Ῥοίγορο! δ ηΐ οὐ πὰ 
4}118. τη} 18 ΠΠθγΪ8 οἰυβάθηη ΠηΔΠ ΒΟΥ ΡΟΪΒ ΠῸΠΟ ΒΟΓΥΔΤΙ ἴῃς ΙΒ] ΟΙΠοοᾶ 
Λοδάθιηἶδο Ῥοίγορο! δηδθ οοοϊοβἰ αβίϊοαθ (οὐ ποάοχαθ) σου όσοι τὴ ἴδοϊΐ 
Ν. ΑἸ ΟΚΟΥΒΚΥ, ΡῬτοίοββου Ῥϑίγορο δὴ }8 (ν. νο]. 1 ῥ. ΧΥ 1). οδὲ 18. 
πο. 303 [0]. 38 ἴῃ 45, ουἱϊ ᾿ηβουτρίαπη οβὲ: οὙαγίδο Ἰθοϊϊοηθϑ οχ οὐάϊοθ 
Ρείγορο! απο δὰ ῬἈΠοηθη“. οἵ, οἰΐαη (ΟἸοββίβ ἴῃ ϑθοθοάοβ Νϑῖιο8 
Ατομὶν ἵν ῬὮΠ]Ο]. ἃ. Ῥαρά. ΠῚ 3 (1828) γ. 31. 

Ρ 1ἴη ἀρράγαῖι δὰ εἰ} πὰ Βεγὶ Ὁ. : τομῆς οἵη. ΘῊΡ, δὰ 1ἴη. 8, 4. 56γ}.: λογιου τοίουτου ῬὰΡ 

10,16 σοττγ, πατρός “" 
ὅ6,18 σοττ. ἐθέλουσιν (δὶς ΡΔρ). 

48.10 ἴῃ δρρᾶγδίιι βογῖῦ.: ἔχαστον ΡΔρ οοἠά. 
00,0 ἰῃ ἀρρᾶγαίι σοῦ. πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. 
024. εοοτὴδ 6]. 

82,18 μιχρότατον νἱά. βΒοτί. 

92.185 σοττγ, τρία, 

5.38 δὲ (δύο) σοηίοϊο. 

101 ἴῃ ρτίπια ᾿ΐπθα ἰθβι! 0 ΠΙΌΓΙ ΠῚ ΟΟΥΓΓ, 3.--- 1 09.144. 

111,1 (τὸν) αὐστηρὸν ὁοοπὶ. Π 618. 
112,11 ἡγεμονιχὰς (οὐσίας) πὰπο σοηϊοῖο (εἴ, ὃ 165). 

119,2.--α Βαθὸ βιιηΐ νοῦ ἤϊεγοη πὶ ἐπ πιο οᾶρ. 3,9: ἐοτε ἀρ ἀαοαὰθ οἷ αυδβὶ 

ἀαδγοῦβ ἀγθοτὶβ ἀαγ ββίτηδθ ἴαιθ [ογ Ἰβδθαθ. χ σαϊὰ5 γοσα θυ]. ῬΏΪ]0, Υἱγ ἀἴβογ- 

εἰπβίτηβ ΠθΟγδθόγαη), ἔβα. Δρρο!]αίατη μαϊαὶ δρύϊνον, ἰᾷ δὲ ααθτγοίματῃ οἱ 

τοδογθαῃ; ᾿ϊοοὶ οὐ ἔβαιι. ροβοὶΐ ποίημα, ἰά δι ἰδοίιγα ἰπι6}}6 σ᾽, αὐ δὰ τηαὶα 

ΟΡ τᾶ τοίθγαι τ, 
121.19 οοιτηᾶ 46]. 

124,15. οοττγ. λόγῳ. 
148.06 δοοτγ. τελειοῦσϑαι; πάλιν, εἰ δεῖ. 

180,, οοττ. δ᾽, 

152,1 οοτγ. ἀμυνομένων. 

158,3 οοτγ, λέγεσθαι; 
159,30 οογγ, δόγματος. 
105,19 ροβῖ ἀχόλαστον τ ροιοίαθ ογγογο ἱπίθγοί αἰ ἢ μὴ δειλὸν. 



ΧΧΠ ΑΌΡΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΚΕΚΙΘΟΘΈΕΝΡΌΑ 

100,22. δοτγ, πίπτει. 

101,31.---1608,3 οἵ, Ηϊετοη μι φιαεβί. ἐπ Θεη. ρ, 30, 21 Παφ., ἱπρτίπιϊα : ἀθο τηϊγαπάυτῃ, 

απᾶγο, οὐ ἀρὰὰ Οὐγᾶθοοβ δὲ πῸ8 Α ᾿ἰ γα νυἱἀθαίαγ δα άϊία, πὸβ ἢ ΠΠἰογᾶπι 

μοῦγαθαπι δά ΐαπη αἀἰχογίπηιβ. ... ογγδηΐ ἡυἱ ρυϊαπὶ ῥΓηλΠ ϑΆγΔΠΏ ΡΟΓ 

ἀπὰπὶ Εὶ βετὶρίδιῃ ἰυἶβ8ο οἱ ροβίοα οἱ αἰίοσι ἢ δααϊίυτῃ .... 

181,20 οοττ. ἧ. 
188,21---294. οἵ, ΕἸΐας ὕτει. σουνη. ἱπ ατέσον. Νας. (Μίρηο ΧΧΧΥΙ οο]. 912): κατὰ 

τὸν “Εβραῖον Φίλωνα οὐχ ἔστιν ἀρτίπους ἡ ἐν ϑνητῷ τῷ σώματι---καὶ ἐπέσχαζε. 
ὁ δὲ μηρὸς γενέσεως σύμβολον, ἐπεὶ τὸ παιδοποιὸν μόριον περὶ τὸν μηρόν ἐστιν. 

197,16 ΦΙΙΧΧ πὐπς ἀπ᾽ αὐτῆς ρτοὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ σοηϊοῖο, φυΐα ἀδ βοπιη. ΠΠ ὃ 71 ἀπὸ τῆς 
σεμιδάλεως Βοτί Οἷτ, 

900,17 σοτγ. Ἀβραάμ" 
902,21 ἴῃ δρρᾶτγαίι δα ἀμί δὲ ἡλιακαῖς ἢ σεληνιαχαῖς Β 
201,2 ρτδϑϑίογ Ατἰβίοπθη οοηίογοπά πὶ ογαὶ ΤὨΘΟργαβεΐ ἀρορθίοσιηα δρυὰ {(ἴ. Το. 

111 09 (ςἴ. Τιδογί. ΐοσ. Υ 40. 41): ΤΒΘΟΡὨγαβίιβ ποῦ θιι8 δοσῦβα586 πδί ΠγΓδτη 

ἀἰοϊταγ, αυοὰ.. . ποιηϊπ! θα8, ααογατῃ τηᾶχίτηθ ᾿πίογία θεοί, ἰδπὶ οχί σιιὰπι Υἱ ατη 

ἀραϊδϑδοὶ.., ααθγοθδίυγ ἰρσίςαγ 86. ἰὰ πὶ, σα {Π|4 νἱάογο οοορὶββοί, χϑίϊηραὶ. 

Φ 95,30 σοιῃπιδ ἀεΪ. 

212,12 ἄλλην σοηϊοῖο. 

290,1---ὃ οοιρί αν Οθιη. Ῥγοίγ. 8 69 ὁ δὲ ἱερὸς ὄντως Μωυσῆς ,,οὐχ ἔσται“, φησίν 
(οοπῆγηγαί ἰοοιβ ὈΪὈ] σι δά ἀἰατηθπία ΗΒ ΟΠ  , βοά δάάϊίωγ ᾿ἰη. δ. ἀλλ᾽ ἣ 

δηὶθ στάϑμιον) ... στάϑμιον χαὶ μέτρον καὶ ἀριϑμὸν τῶν ὅλων ὑπολαμβάνων τὸν 

ϑεόν... τὸ δὲ μόνον δίχαιον μέτρον ὁ μόνος ὄντως ϑεός ... μετρεῖται (μετρεῖ 

τεῦ) πάντα χαὶ σταϑμᾶται, οἱονεὶ τρυτάνῃ τῇ διχαιοσύνῃ τὴν τῶν ὅλων ἀρρεπῶς 
περιλαμβάνων χαὶ ἀνέχων φύσιν. 

αὐσοιταστῃ Ρᾶῦσα Υἱ εἶα οτη δὶ. 



ΙΝΘΕΧ ΒΙΟΤΟΝΌΝ 

ῬΔ} τ. βδρΡΥγΓαΒ 
ΜΝ -- [μαυγοηίίδηι5 ΧΟ 90 
α ν᾽ αιίοαπο- Ρα]αἰΐπι5 στ. 948 
Ε' - Ἰιδυγοηιδπυ8 ΠΧΧΧΥ 10 
Α -- Μομδοθηβῖβ συ. 459 
Β -- νοποίυβ στ. 4] 

0 --- [νιγ. Χ 23 
Η -- ψρηοίῃβ στ. 40 
Ρ -- Ρειϊτορο!ϊίδηι5 ΧΧ Δὰ 1 
Ι, --ς Ῥαγβίπυβ ρτ, 433 

Νϑδρο ἀπηὰ5 ΠῚ Ο 39 (οχοογρίδ) 
) τὸ. ὅ'δογα Ῥδγδι! οἷα 

ΠῸ --Ξ (οἱβ]᾽απὰς 270 
ΠΚ - Ψαισδηιβ στ. 18ῦ9 
ΠΡ τὸ Ῥαγβίπυβ στ. 923 

ΠΜ -- ψρῃοίιβ στ. 138 
ΠΗ -τ Εαροξιοδ! αἴπαβ (Πογο  ποπβὶβ ΡΏΠ]). 1420) 
1, τες δυγοπεϊαπια5 ὙΠ 99 
ΠΥ --Ξ Ψαξίοαπιβ στ. 1230 

ΠῊ --ς Ἡϊογοβο γε ΐαηιβ [Ὁ 
Τύγη. τς ΤΌΓηΘΌΝ5 

Μαῦρ. τς ΜΔΉΡΟΥ 

Ἠόοθξοῇ. τς ΠΟΟΒΟΠ 6] 

Υ -- Ἰροίΐο νυϊσαίᾶ 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΤΙΣ Ο ΤῸΝ ΘΕΙΩΝ ΕΣΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΕἸΣ ΤᾺ ΙΣᾺ ΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΛ ΤΌΜΗΣ 

ρ.412Ν. (1.9). Ἔν μὲν τῇ πρὸ ταύτης συντάξει τὰ περὶ μισϑῶν ὡς ἐνῆν 1 

ἐπ᾿ ἀχριβείας διεξήλθομεν: νυνὶ δὲ πρόχειται ζητεῖν, τίς ὃ τῶν ϑείων 

πραγμάτων χληρονόμος ἐστίν. ἐπειδὴ γὰρ ϑεσπισϑέντος ὃ σοφὸς ἤχουσε 3 

λογίου τοιούτου: .ὃ. μισϑός σου πολὺς ἔσται σφόδρα“. πυνθάνεται 

Ὁ φάσχων: δέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεχνος. ὃ δὲ 

υἱὸς Μασὲχ τῆς οἰχογενοῦς μου οὗτος Δαμασχὸς ᾿Βλιέζερ“, χαὶ πάλιν 

»ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐχ ἔδωχας σπέρμα, ὁ δὲ οἰχογενής μοῦ χληρονομήσει με΄ 

(ἄφη. 10, 1---ὃ).. καίτοι τίς οὐχ ἄν τὸ τοῦ χρησμῳδοῦντος ἀξίωμα 8 

χαὶ μέγεϑος χαταπλαγεὶς ἄφωνος χαὶ ἀχανὴς ἐγένετο, χαὶ εἰ μὴ διὰ 

10 δέος, ἀλλά τοῖ τῷ περιχαρεῖ; ἐπιστομίζουσι γὰρ ὡς αἱ σφοδραὶ λῦπαι, 

χαὶ αἵ ὑπερβάλλουσαι χαραί. διὸ χαὶ Μωυσῆς ἰσχνόφωνος ὁμολογεῖ 4 

χαὶ βραδύγλωσσος γενέσϑαι, ἀφ᾽ οὔ ἤρξατο ὁ ϑεὸς αὐτῷ διαλέγεσθαι 

φύλωνος Ρᾶρ: φίλωνος ἰουδαίου Α1}, τοῦ αὐτοῦ Ρ, οἴῃ. ΟΠ Π ἐστιν ΡΔ0 Εἰι8: 
πραγμάτων οοπα. χαὶ περὶ --- τομῆς οἴη. ΟΡ χαὶ] ἡ Ρὰρ Ευβ 

εἰς τὰ ἴσα Ῥὰρ ἔπ: ἴσα ἐσοαά. 1 συνταξει Ρᾶρ: βίβλω εοὐά. τα περι 

Ραὰρ: περὶ σοαα. 2 γὺν Ρὰρ ζητεῖν οἴη. ΡΔΡ ὦ, 4 ϑεσπισϑεντος (ὁ 

ἃ ά, οχ οὐ.) σοφὸς ἡχοὺσε λογιου Ρὰρ: ϑεσπισϑέντος λογίου τοιούτου ὁ σοφὸς ἤχουσεν 
ἐοάά. ἤχουεν ἃ 4. εσται Ῥὰρ: οἵη. οοἥά. ὃ δεσποτα τι μοι ΡΔρ: 
τί μοι, δέσποτα ἑοὐὰ. απολυομαι Ῥδὰρ: ἀπελεύσομαι οοἀα. 0 Μασεχ Ρὰρ 

(Μ8ηᾳ.}): μου ὁ ἐκ εοοὐά, οἰχογενους Ρὰρ: ἱχέτιδος Ὁ, οἰχέτιδος σοἰοτὶ μου 

οι. α χληρονομήσει (χληρονομήσειέ Ὁ) μὲ δὐἰά. ρμοβὲ μου εἐοαμ., οἴη. Ρδρ ἴ δὲ 

οἵ. Ῥὰρ (ργοῦυαὶ (ὉΠ) 9. εἰ χαὶ ΟΛΒ 10 αἱ οι. ΟΔΛΒ 11 αἱ Ρὰρ Ν: 

οἵη. οοἰο Μωσῆς οοὐδ. Ν 1Π. 12 χαὶ βραδύγλωσσος ὁμολογεῖ ἰγϑηβρο5. οοὐὰ. Ν 

8--ὥ,4. καίτοι --- φιλοσοφοῦντα Ν᾽ [0]. 1ὕϑτ, 

ῬΒΠοΩΐ ὀρογᾶ νοἱ], 1Π.. 1 



ΡΗ͂ΙΚΟΝΙΒ τϑ 

(Εχοά. 4,10). καὶ ἀψευδής ἐστιν ἢ τοῦ προφήτου μαρτυρία" τότε γὰρ 

εἰχὺς τὸ μὲν φωνητήριον ὄργανον ἐπέχεσθαι, τὸν δὲ χατὰ διάνοιαν 

λόγον ἀρϑρούμενον ἀνυποτάχτῳ φορᾷ χρῆσϑαι, νοημάτων οὐ ῥημάτων 

ἐπάλληλα χάλλη μετ᾽ εὐτρόχου χαὶ ὑψηγώύρου δυνάμεως φιλοσοφοῦντα. 

ὕ ϑαυμάσιοι δὲ ἀρεταὶ ἦ τε εὐτολμία χαὶ ἢ ἐν τῷ δέοντι παρρησία πρὸς ὅ 

τοὺς ἀμείνους, ὡς χαὶ τὸ χωμιχὸν ἀψευδῶς μᾶλλον ἢ χωμιχῶς εἰρῇσϑαι 

δοχεῖν 

ἄν παάνϑ' ὁ δοῦλος ἡσυχάζειν μανϑάνῃ, 

πονηρὸς ἔσται" μεταδίδου παρρησίας. 

ὃ (2). πότε οὖν ἄγει παρρησίαν οἰχέτης πρὸς δεσπότην; ἄρ᾽ οὐχ ὅταν 10 

ἠδιχηχότι μὲν ἑαυτῷ μηδὲν  συνειδῇ, πάντα δ᾽ ὑπὲρ τοῦ χεχτημένου ρΡ. 4714} 

7 χαὶ λέγοντι καὶ πράττοντι; πότε οὖν ἄξιον χαὶ τὸν τοῦ ϑεοῦ δοῦλον 

ἐλευϑεροστομεῖν πρὸς τὸν ἕαυτοῦ τε χαὶ τοῦ παντὸς χεμύνα χαὶ 

δεσπότην ἢ ὅταν ἁμαρτημάτων χαϑαρεύῃ χαὶ τὸ φιλοδέσποτον ἐχ τοῦ 

συνειδότος χρίνῃ, πλείονι χαρᾷ χρώμενος ἐπὶ τῷ ϑεράπων ϑεοῦ γενέ- 15 

σϑαι, ἢ εἰ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους ἐβασίλευσε τὸ γῆς ὁμοῦ χαὶ 

8 ϑαλάττης ἀναψάμενος ἀχονιτὶ χράτος; τὰς δὲ φιλοδεσπότους ϑεραπείας 

χαὶ λειτουργίας τοῦ ᾿Αβραὰμ διασυνίστησιν ἀχροτελεύτιον λογίου τοῦ 

χρησϑέντος αὐτοῦ τῷ υἱεῖ. δώσω σοι χαὶ τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν 

γῆν ταύτην, καὶ ἐνευλογηϑήσονται ἐν τῷ σπέρματί σοῦ πάντα τὰ ἔθνη 30 

τῆς γῆς, ἀνθ᾽ ὧν ὑπήχουσεν ᾿Αβραὰμ ὃ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς, 

Ι εστι Ρὰρ 3. ἀϑροούμενον 4 ἐπάλληλα] ἀλλ᾽ ἐπάλληλα ΟΑΒ 
5. αἱ ἀρεταὶ ΑΒΗΡ τωι Ρᾶρ: οπη. οοὐά. 1 ὅοχει Ρὰρ 8 ἡσυχάζη 
Ρ, ἡσυχάζων ν μανϑάνει Ρ 9. μεταδιδου Ρᾶρ: μεταδιδοὺς ΘΗΡ, μὴ μεταδι- 

δοὺς ΟΔΒ 10 οὐχ] οὖν οὐχ ΟΛΔΒ 11 ἠδιχηχότα Ι,, μηδὲν) οὐδὲν ΑΒ 
συνήδει 6", συνίδη ΠΡ δὲ οοαὰ. 12 χαὶ πράττοντι οἴῃ. ἢ)» 
χαὶ οὔ. τοῦ ϑεοῦ οοαὰ. Π): ϑεου Ρὰρ 19 τε Ῥὰρ Ὁ: οἱῃ. οοαὰ, 
18, 14 δεσπότην χαὶ ἡγεμόνα ἢ 14 ροξὶ ἁμαρτημάτων δι. τε Ῥὰρ χαχαϑαρευη 

Ρᾷρ, καϑαρεύοι ἢ ἐχ τοῦ] αὐτοῦ 1. 18. 10 χρίνεσϑαι ϑεοῦ (οπη. πλείονι --- 

γενέσϑαι) ἃ ϑεου γενεσϑαι Ραρ: γενέσθαι ϑεοῦ οοὐά. Ὁ Ι0 ἣ εἴ ἧς ἡ 
αἸΡ(Η"), ἧς ὁ 63 ἐβασίλευσεν Ῥὰρ Ὁ], τὸ οἵ. ΟΛΒ 17 ϑαλάσσης 
ΟΒΗΡ ἀχονιτὶ Ῥ: αἀχονειτι ῬΔρ, ἀχονητὶ ΘΗ, ἀπονητὶ ΑΒ φιλοδεσπο- 

τας Ρὰρ 17. 18 ϑεραπειας χαὶ λειτουργιας Ρᾶρ: λειτουργίας καὶ ϑεραπείας οοαα, 

18 Αβραὰμ. ΑΒΗΡ Βἷο εἰ βδθρὶτβ λόγον Β, λοῖ" Α 20 ενευλογηϑησεται τὸ 
σπερματι ΡΔρ 21 ἐπήχουσεν ΟΔΒ 

8. Μοπαπίονγ ἔγρ. ὅ10 ((πησοτιπη ΑἸ σογα τ ἔγαστη. οὐ. Κοοκ ΠῚ 107). 10--τὖ ὮΡ 
[ο]. 205 ((ἰτα! πὶ ποὺ ἱπαϊοδί Ἠανγὶβ θ᾿. 91) 1, [0], 121. Φίλωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν 

ϑείων κληρονόμος: πότε {τότε [}})} ἄγει παρρησίαν --- ἐβασίλευσε. 



ΟΙΤΙΒ ΒΕΗ. ΠΙΥ͂. ΒΠΕΒῈΒ 3 

χαὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μου χαὶ τὰς ἐντολάς μου χαὶ τὰ διχαιώματά 

μου χαὶ τὰ νόμιμά μου“ (θη. 36, 8---). μέγιστον δ᾽ ἐγχώμιον οἰχέτου 9 

μηδενὸς ὧν ἄν προστάξῃ ὁ δεσπότης ὀλιγωρεῖν, ἀόχνως δὲ χαὶ φιλοπόνως 

ὑπὲρ δύναμιν πάντα σπουδάζειν αἰσίῳ γνώμῃ κατορϑοῦν. (3.) εἰσὶ μὲν οὖν, 

δ οἷς ἀχούειν ἀλλ᾽ οὐ λέγειν ἐμπρεπές, ἐφ᾽ ὧν λέγεται ,σιώπα χαὶ ἄχουε“ 

(θϑυς. 21,9), πάγχαλον παράγγελμα. ϑρασύτατον γὰρ χαὶ λαλίστατον 

ἀμαϑία. ἧς πρῶτον μέν ἐστιν ἄχος ἡσυχία, δεύτερον δὲ προσοχὴ τῶν 

ἄξιόν τι προφερομένων ἀχοῆς. μηδεὶς μέντοι νομισάτω τοῦτ᾽ αὐτὸ 1] 
μόνον ἐμφαίνεσθαι διὰ τοῦ «σιώπα χαὶ ἄχουε“, ἀλλὰ χαὶ προτρέψασθαι 

10 δυνατώτερον ἕτερον: οὐ γὰρ παραινεῖ μόνον γλώττῃ σιωπᾶν χαὶ ὠσὶν 

ἀχούειν, ἀλλὰ χαὶ ψυχῇ ταῦτα παϑεῖν ἀμφότερα. πολλοὶ γὰρ ἐπ᾽ 15 

ἀχρύασιν ἧχοντές τινος οὐχ ἐληλύϑασι ταῖς διανοίαις, ἀλλ᾽ ἔξω πλανῶνται 

χαὶ μυρία περὶ μυρίων ξαυτοῖς διεξέρχονται, τὰ συγγενιχά, τὰ ὀϑνεῖα, τὰ 

ἴδια, τὰ δημόσια, ὧν εἰχὺὸς ἣν ἐν τῷ παρόντι μὴ μεμνῆσϑαι, πάνϑ᾽ ὡς 

15 ἔπος εἰπεῖν ἑξῆς συναριϑμούμενοι, χαὶ διὰ τὸν ἐν ἑαυτοῖς πολὺν ϑροῦν ἀδυνα- 

τοῦσι τοῦ λέγοντος ἀχροᾶσϑαι" λέγει γὰρ ἐχεῖνος ὥσπερ οὐχ ἐν ἀνϑρώ- 

--- 0 

1. εφυλαξεν Ῥὰρ 1. 2 χαι τα διχαιωματα μου χαὶ τὰ νομίμα μου ῬΔΡ: χαὶ τοὺς 

νόμους μοὺ (μου οι. Ρ) καὶ τὰς χρίσεις οσοαα. 2 δὲ οοὐα. 8. οἰχοδεσπότης Ὁ 

Απΐοη. δὲ οἴ. 4 αἰσίω Ρὰρ α Απίοη.: αἰσία ΠΡ), αἰδεσίμω ΟΑΔΒ 

εἰσιν ῬΔρ ὃ ἐμπρεπές Ρὰρ Ὁ: εὐπρεπές σοοαα. ἐφ᾽ ὧν] ἀφ᾽ ὧν 0, ἄφρον ΠῈᾺ 
Ροϑί λέγεται δά. παρὰ τοῦ νομοϑέτου ΠῈ ΠῊ θ πᾶν χαλὸν ἢ ϑρασυτατον 
γὰρ χαι λαλιστατον Ῥὰρ : ϑρασύτατον γὰρ χαὶ ἀχαλλέστατον [), χάκιστον γὰρ καὶ ϑρασύτα- 

τον εοαὰ. Ἴ μοβὶ ἀμαϑία αὐὰ. ἄριστον δ᾽ ἡ εὐμάϑεια ΟΑΒ, τηρ΄. ΡΞ ἧς} 
Ὁ ἐστιν] ἐστὶ λυσιτελέστατον ἢ αχος ΡΔρ (ὁοηϊ. Μδηρ.): ἀχοῆς οοαα. ἢ 

8. ἀξίων ὈᾺ προφερομένων ἀχοῆς βογίρδὶ: φερομένων αχοης ΡΔρ, προσφερομένων 
ἀκοὴῆ ), προσοχῆς προφερομένων ἢ, ἀχοῆς (προσοχῆς Α) προσφερομένων ὁοίοτὶ, δηΐθ 

ἀχοῖῆς τῶϑ. ἴῃ ἢ τοῦτο σοὐά. Ὁ) αὐτῷ (ΟΡ, οἱ. 1) 9,. 10 ἀλλὰ --- 

ἕτερον) πᾶν χαλὸν παράγγελμα Ὰ 9. προτρέψαι ΑΒ 10 ἕτερον] ἕχαστον ΑΙ} 

γὰρ οἵη. Ρὰρ γλώττῃ Ρὰρ ΠΗ ; γλώσση εἐοὐὰ. Ὰ Ὑλώσση μόνον ΑΒ 
11 τῇ ψυχῆ ἀμφότερα παϑεῖν Ὁ) μαϑεῖν ἃ 12 ἥχοντος Π"ῈᾺ εληλυϑασιν 

Ῥὰρ 18 αὐτοῖς 0, ἐν ἑαυτοῖς ΠΗ 18--- 1 τὰ συγγενιχὰ --- συναριϑμούμενοι 

οι. ἢ 14 τὰ δημόσια βογὶρ5δὶ: ταί ἴὰπῃ Θ᾽ ΠΠπ|. οὐδηϊάδο Ρᾶρ; οἵη. εοὐά., τὰ 

χοινὰ οοπὶ, (ὉΠ ἢ 14. πανϑ᾽ Ρὰρ: πάντα ΘῊΡ, πάντως ἃ ΘΑΔΒ 15 εἰπεῖν) 

εἶναι Ρ(Π Ὁ) εξη Ρὰρ ἐν οπ. 1} εαυτοῖς Ρὰρ ὈΗ:; ἑαυτῆς Β, αὑτοῖς Η5, 

αὐτοῖς οσοἰογὶ ΠᾺ 10 ἀχροάσασϑαι 1) ἐχεῖνος οὐχ ὡς ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ὡς ἐν Ὁ 

ῷ---4 ὈῊῈ [0]. 1ὅϑν Απίοη. Με]. ΠΠ 39. οο]. 060 Φίλωνος : μέγιστον ἐγχώμιον --- χατορϑοῦν. 
Α- 4.2 ῬᾺ (0]. 44ν Φίλωνος τίς ἐστιν ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ΠῊ [0]. 139.Ὁ Φίλωνος: 

εἰσὶν οἷς ἀκούειν --- ἀχοαὶ δὲ οὐχ εἰσίν (ΠῊ Ἰἴπ. 4.1 ἀψύχοις ἀοδίη!). 4--κα ΤᾺ 

[0]. 19ττ Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ χοσμοποιίας : εἰσὶν οἷς ---πᾶν χαλὸν παράγγελμα" ἀμαϑίᾳ γὰρ 
συμφέρον ἡσυχία. 

1: 



4 ΡΗ͂ΙΠΟΝΤΒ 

ποις. αλλ ἐν ἀψύχοις ἀνδριᾶσιν, οἷς ὦτα μέν ἐστιν, ἀχοαὶ δ᾽ οὐχ 

13 ἔνεισιν. ἐὰν οὖν μηδενὶ τῶν ἔξωϑεν ἐπιφοιτώντων ἢ ἔνδον ταμιευο- 

μένων πραγμάτων ὁ νοῦς ἀξιώσῃ προσομιλεῖν, ἀλλ᾽ ἠρεμίαν ἀγαγὼν 

χαὶ ἡσυχάσας πρὸς τὸν λέγοντα ξαυτὸν ἀποτείνῃ, σιωπήσας χατὰ τὸ 

Μωυσέως παραγγελμα δυνήσεται μετὰ τῆς πάσης προσοχῆς ἀχροάσασϑαι, 

"4 ἑτέρως δ᾽ οὐχ ἄν ἰσχύσαι. (4). τοῖς μὲν οὖν ἀμαϑέσι συμφέρον 

ἡσυχία, τοῖς δὲ ἐπιστήμης ἐφιεμένοις χαὴὶ ἅμα φιλοδεσπότοις ἀναγχαιότα- 

Γ 

τὴν ἥ παρρησία χτῆμα. λέγεται γοῦν ἐν ᾿Εξαγωγῇ οχύριος πολεμήσει 

ὑπὲρ ὑμῶν, χαὶ ὑμεῖς σιγήσετε“, χαὶ χρησμὸς εὐϑὺς ὑπόχειται τοιόσδε" 

οχαὶ εἶπε [ χύριος πρὸς Μωυσῆν" τί βοᾷς πρὸς μὲ“ (Εχοά. 14,14. 15); μ». 41τὸ 

ὡς δέον χαὶ σιωπᾶν τοὺς μηδὲν ἄξιον ἀχοῆς ἐροῦντας χαὶ λέγειν τοὺς 11 

ἔρωτι σοφίας ϑείῳ πεπιστευχότας χαὶ μὴ μόνον λέγειν σὺν ἠρεμία, 

ἀλλὰ χαὶ μετὰ χραυγῆς μείζονος ἐχβοᾶν, οὐ στόματι χαὶ γλώττῃ, δι᾿ 

ὧν ἀέρα λόγος ἔχει σφαιρούμενον αἰσϑητὸν ἀχοῇ γίνεσθαι, ἀλλὰ τῷ 

παμμούσῳ χαὶ μεγαλοφωνοτάτῳ Ψυχῆς ὀργάνῳ, οὗ ϑνητὸς μὲν ἀχροατὴς 15 

1ἢ οὐδὲ εἷς, ὁ δὲ ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτος μόνος. τὸ γὰρ νοητῆς ἁρμονίας 

εὐάρμοστον χαὶ σύμφωνον μέλος δ᾽ νοητὸς ἀαουσιχὴς μόνης χαταλαβεῖν 

1 ἀνδράσιν ΟΑΒ ἐστι Ρᾶρ, εἰσίν ἢ δὲ οσοαὰ. Ὁ 2 ἔνεισιν] εἰσίν Ὁ Ροβί 

ἔξωϑεν δἀ ἃ. τῶν ΟΛΒ Ὁ ἠρέμιον ἃ ἀνάγων ΟΑΒ, ἀναγαγὼν (ἃ 4 ἑαυτὸν 

ἀποτείνῃ δηΐθ πρὸς ἰγαηβροϑ, οοαά. ἡ. ὃ χατὰ --- προσοχῆς οἴῃ. ῬΔρ ὃ Μω- 

σέως εοοιὰ. αχροασϑαι Ῥὰρ 0 εταιρων Ρᾷρ, ἑτέρων Ι, δὲ οσοὐά. 
ἰσχυσαι Ῥάρ: ἰσχύσει "3, ἰσχύση σοίοτὶ 1 δὲ Ῥὰρ 6: δ᾽ σοἰοτὶ φιλοδεσπό- 

ταις (ἰ 8 χτῆμα οὐ. ἢ οὐν Ῥὰρ ἐξαγίωγῇ) Ρὰρ (εἴ, ἐαθα]άτὴ 

ΡΒοτοΙν ρίοατη ἀρυα 5 Π Θ᾽ Πἴαπι, αἱ ποὸπ τϑοῖθ Ἰορὶξ εξαρω): ἐξόδω εοαά. 9 ὑμῶν Ρὰρ 
ΡΠ; ἡμῶν σοἴοτὶ σιωπησεσϑε Ρὰρ 10 εἰπεὲν Ῥὰρ Μωσὴν ΘῊΡ 
βοα Ῥὰρ 12 ἐρῶντι ὁοϊ. Μδηρ. ϑείω Δ} (ἰἀθη ἴρ58. σοπίθοθγη): ϑεῶ 
οοὐά. συνηρεμουντα ὕΔΡ, συνηρεμοῦντας οσοηϊΐ. (οἷν 15 ψυχης Ῥὰρ: φωνῆς 

οοαα, 10 οὐδεὶς 1,} ἀγέννητος οσοὐά, (Ρὰρ 7) μόνον Ὁ 

10 Οτρσθηΐβ ἔγάρτῃ, οχ οοαΐοθ αἴϊοτὶ Νίδησ,: χαὶ Μωυσῆς ἐβόα σιγῶν, καὶ προσευχομένῳ 

χατὰ διάνοιαν ὁ ϑεὸς ἔφη" τί βοᾷς πρὸς μέ, Ονὶφ. οι. ἐκ Εχοά. Υ' ἃ ». 146: αυοιποάο 
οἰαιαδῖν Ὸ}1ὰ οἷὰβ νοὸχ οἰδιποῦγὶβ δια ϊξανγ, δὲ ἕατηθη ἀἰοὶε δὰ θυ ἀθυβ: ααἱἃ ο ἃ πὶ ἃ 5 

αἰ το γρϊπι βοῖγο, ποθ. βδηοι βἰπο νοσο οἰδιθδηΐς δὲ ἀθυτ .... ΡΟ 5|]6π{{π|Πὶ 

βαποίοταμη. οἰδίηοῦ δια ϊατ. (Ὀπιπεθηΐ, ἐπ ἰοαπη, ΨΠ 10) ν. 119: ἐὰν δὲ μὴ (μὴν οοῃίοίο) 

παντελῶς ἡ ἡ νοητὴ τῶν εὐχομένων φωνὴ μεγάλη χαὶ οὐ βραχεῖα, οὐδὲ ἂν αὐξήσωσι τὴν 
βοὴν χαὶ τὴν χραυγήν, ἀκούει τῶν οὕτως εὐχομένων ὁ ϑεὸς ὁ λέγων πρὸς Μωσέα" ,τί 
βοᾷς πρὸς μέ“; οὐχ αἰσϑητῶς βεβοηκότα --- οὐ γὰρ ἀναγέγραπται τοῦτο ἐν τῇ Ἐξόδῳ ---ς 

μεγάλως δὲ τὴν ἀχουομένην μόνῳ ϑεῷ φωνὴν βεβοηχότα διὰ τῆς εὐχῆς. οἵ, ΤΠηθοἀογοίτ 

π᾿ ρβ8|πι. ὃ, 2 (ρ. 095). 



ΟΥΤΘ ἘΕῈ. ΤΙΝ, ΠΕΒῈΞ Η) 

ἰχανός, τῶν δὲ ἐν αἰσϑήσει φυρομένων οὐδὲ εἴς. ὅλου δὴ τοῦ διανοίας 

ὀργάνου χατὰ τὴν διὰ πασῶν ἣ δὶς διὰ πασῶν συμφωνίαν ἐξηχοῦντος 

ὁ ἀχροατὴς ὡσανεὶ πυνθάνεται πρὸς ἀλήθειαν οὐ πυνθανόμενος -- 

πάντα γὰρ γνώριμα ϑεῷ --- ,τἱ βοᾶς πρὸς μέ“: χαϑ᾽ ἱχεσίαν χαχῶν 

5. ἀποτροπῆς ἣ χατ᾽ εὐχαριστίαν μετουσίας ἀγαϑῶν ἢ χατὰ ἀυφότερα: 

(9.) λάλος δὲ οὕτως ὁ ἰσχνόφωνος χαὶ βραδύγλωσσος χαὶ ἄλογος εἶναι 10 

δοχῶν ἀνευρίσχεται, ὥστε πῇ μὲν οὐ μόνον λέγων ἀλλὰ χαὶ βοῶν εἰσά- 

γεται, ἑἕτέρωϑι δὲ ἀπαύστῳ χαὶ ἀδιαστάτῳ χρώμενος λόγων ῥύμῃ. 

» Μωυσῆς“ γάρ φησιν ἐλάλει, χαὶ ὁ ϑεὸς ἀπεχρίνετο αὐτῷ φωνῇ“ 17 

10 (ἔχοά. 19,19), οὐ χατὰ συντέλειαν ἐλάλησεν, ἀλλὰ χατὰ μηχυνομένην 

παράτασιν ἐλάλει. χαὶ ὁ ϑεὸς οὐ χατὰ συντέλειαν ἐδίδαξεν, ἀλλ᾽ αἰεὶ 

χαὶ συνεχῶς ἀπεχρίνετος ὅπου δὲ ἀπόχρισις, ἐχεῖ πάντως ἐρώτησις. 15 

ἐρωτᾷ δὲ ἔχαστος ὃ μὴ ἐπίσταται, μαϑεῖν ἀξιῶν γνούς τε τῶν εἰς 

ἐπιστήμην ὠφελιμώτατον ἔργον εἶναι ζητεῖν, ἐρωτᾶν, πυνϑαάνεσϑαι, 

15 μηδὲν δοχεῖν εἰδέναι μηδέ τι οἴεσϑαι παγίως χατειληφέναι. σοφοὶ μὲν 19 

οὖν ὑφηγητῇ χαὶ διδασχάλῳ χρῶνται ϑεῷ, οἱ δ᾽ ἀτελέστεροι τῷ σοφῷ. 

διὸ χαὶ λέγουσι" «λάλησον σὺ ἡωῖν, χαὶ μἢ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὃ ὕϑεός, 

μή ποτε ἀποϑαάνωμεν“ (ἔχοι. 20, 19). τοσαύτῃ δ᾽ ἄρα χρῆται παρρησία 

ὁ ἀστεῖος, ὥστε οὐ μόνον λέγειν χαὶ βοᾶν, ἀλλ᾿ ἤδη χαὶ χαταβοᾶν ἐξ 
30 ἀληϑοῦς πίστεως χαὶ ἀπὸ γνησίου τοῦ πάϑους ϑαρρεῖ. τὸ γὰρ «εἰ 20 

μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν, ἄφες" εἰ δὲ μἡ, ἐξάλειψόν με ἐχ τῆς 

βῴλου σου ἧς ἔγραψας“ (Εχοά. 32, 352) χαὶ τὸ «μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ 

1 ἱχανός) δυνατός ἢ αισϑηει Ρὰρ φερομένων ΟΛΒ 2 ἡ Ῥὰρ: καὶ 
εὐ, ὃ οὐ οι. ΟΑΒ 4 γὰρ οἵη. ΟΘΔΒ βοα πρὸς μὲ Δρ, πρὸς 

μὲ βοᾶς ΗΡ ὃ χατὰ] κατ᾿ ΟΗΡ Ὁ οὕτως Ρὰρ ΠΡῚ; οὗτος (Ὑ].. οὐδὲν ἧττον 

ΑΟΘΒΡΞ: ἢ ἀλλὰ οἵη. ΟΠ ΡῚ 9. Μωσῆς εοὐά. ὁ οἷ. ΟΔΒ απειρι- 

νετὸο Ρὰρ: ἀπεχρίνατο οοαι. 'φωνηῖ Ρᾶρ: ἐν φωνῇ εοαμ. 11 παράστασιν 

ΟΡΊΤΗ! ὁ οιη. Ὁ ἐδίδασχεν ΠΡ αἰεὶ Ρᾶὰρ: ἀεὶ σοὐα, 

12 ἀπεκρίνετο Ρὰρ (}᾿Ἐ : ἀπεκρίνατο οεἴοτὶ 12 δὲ] καὶ "Ὁ ἀξιῶν οἴη. Ρὰρ 
γνοὺς Μδμισ, {τε οχ Ρὰρ δα): γνησιωστε ὕΔρ. γνησίων ΟΘῊΡ, γνησίων δὲ περὶ ΘΟΛᾺ 

14. ἐπιστήμην ὕὰρ ΠΡῚ: ἐπιστήμης ΟΡ", ἐπιστήμας ΟΔΒ ὠφελιμώτατον "ὰρ: 

ὠφελιμωτάτων οὐ. 12 δοκεῖν] ἀδιχεῖν (ἱ μηδ᾽ εἴ τι οἴεται ΟΔΒ παγίως 
Ῥὰρ Η: πλαγίως σοίοτγὶ 10 ϑεῷ οαν. 0 ὃξ ΘΟΤΡῸΝ 11 λεγουσιν Ρὰρ 

18 ποτε οἵω. ᾿δΡ δὲ Ν 19 ἀλλὰ χαὶ Ν 91 μὲν ροβὶ τὸ (Τὰ. 20) τγάῃβροϑβ. 

οοὐ. Ν ἀφεῖς Ρὰρ ΟΡ; ἀφῇς ὁοίογ Ν 22 σου οἵη. ΡὰρΡ Ν μη εγγαστρει Ρὰρ 

18-τὖ ΠΗ (0]. 20ῦν Φίλωνος ἐκ τῶν μετονομαζομένων : τῶν εἰς ἐπιστήμην ὠφελιμωτάτων 

ἔργων ζητεῖν καὶ πυνϑάνεσθαι κάλλιστον, μηδὲν δὲ δοκεῖν εἰδέναι μηδὲ οἴεσϑαι κατειληφέναι 
χαλλιστότερον. 1ῦ--θ,11 σοφοὶ --- οἰκεῖον Ν᾽ [0]. 1θὺ τ, 
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ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, ἣ ἐγὼ ἔτεχον αὐτόν, ὅτι λέγεις μοι" 

λάβε αὐτὸν εἰς τὸν χόλπον σου, ὡσεὶ ἄραι τιϑηνὸς τὸν ϑηλάζοντα:“ 

(Νυμ. 11, 12) χαὶ τὸ ,πόϑεν μοι χρέα δοῦναι παντὶ τῷ λαῷ τούτῳ, 

ὅτι χλαίουσιν ἐπ᾿ ἐμοί; μὴ πρόβατα χαὶ βόες σφαγήσονται ἢ πᾶν τὸ 

ὄψος τῆς ϑαλάσσης συναχϑήσεται χαὶ ἀρχέσει:“ (Ναπι. 11, 13. 22) 5 
χαὶ τὸ οχύριε, διὰ τί ] ἐχάχωσας τὸν λαὸν τοῦτον; χαὶ ἵνα τί ἀπέσταλχάς μ. 410} 

με; χαὶ ἀφ᾽ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραὼ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, 

ἐχάχωσε τὸν λαόν, χαὶ οὐχ ἐρρύσω τὸν λαόν σου“ (ἔχοά. ὃ, 22. 38), 

ταῦτα γὰρ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἔδεισεν ἄν τις χαὶ πρὸς ἕνα τῶν ἐν μέρει 

2] βασιλέων εἰπεῖν: ὃ δ᾽ ἀποφαίνεσθαι χαὶ πρὸς ϑεὸν ἐθάρρησεν. τοῦτο 10 

δ᾽ ἄρα πέρας ἦν οὐ τόλμης ἁπλῶς, ἀλλ εὐτολμίας αὐτῷ, διότι οἵ 

σοφοὶ πάντες φίλοι ϑεοῦ, χαὶ μάλιστα χατὰ τὸν ἱερώτατον νομοϑέτην. 

παρρησία δὲ φιλίας συγγενές" ἐπεὶ πρὸς τίνα ἂν τις ἢ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 

φίλον παρρησιάσαιτο; παγχάλως οὖν ἐν τοῖς χρησμοῖς φίλος ἄδεται 
Μωυσῆς (ἔχοι. 38, 11), ἵν᾽ ὅσα ἐπὶ ϑάρσει παραχεχινδυνευμένα 15 

διεξέρχεται, φιλία μᾶλλον ἢ αὐθαδείᾳ προφέρεσθαι δοχῇ. ϑρασύτης μὲν 

τὰρ αὐθάδους, φίλου δὲ ϑαρραλεότης οἰχεῖον. 

22 (6). ᾿Αλλὰ σχόπει πάλιν, ὅτι εὐλαβεία τὸ ϑαρρεῖν ἀναχέχραται. 

τὸ μὲν γὰρ ,τί μοι δώσεις: (ὅδη. 10, 2) ϑάρσος ἐμφαίνει, τὸ δὲ 

οδέσποτα“ εὐλάβειαν. εἰωϑὼς δὲ χρῆσϑαι μάλιστα διτταῖς ἐπὶ τοῦ 50 

αἰτίου προσρήσεσι, τῇ ϑεὸς χαὶ τῇ χύριος, οὐδετέραν νῦν παρείληφεν, 

Ι αὐτὸν οπι. Ρδρ 2 αὐτὸν οῃ. ΠΡ ὠσει ἀραὶ ὰ)ὰρ: χαϑὰ αἴρει (ἰ, χαϑὰ 

ἄρη εοοἴοτ Ν τιϑηνη "ὰρ 4 χλαιουσιν Ῥὰρ: χλαίει οὐ. Ν 4. ὃ τὸ (τ 

461.) οψος Ρὰρ: τὸ ὄψον οοὐ. Ν 1 αφ οὐ εγὼ πορευομαι Ρὰρ προς Φαραω 
λαλησαι Ρᾶρ: λαλῆσαι (χλῆσαι Ν) πρὸς Φαραὼ εοὐά. Ν τῷ ονόομᾶτι σου Ρὰρ 

8 ἐχάχωσας Ν τῷ λαῶ ἃ ἐρύσω Ρὰρ ΠΡ 9. ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ σοηϊοῖο 
γὰρ] οὖν Ν 9. 10 τῶν βασιλέων εαμμερει ΡΔ0 10 ὁ δ᾽ Ραρ: τὸ δ᾽ εοὐά. 

ἀποφαίνεται ΡΔΡ πρὸς} πρὸ Ρὰρ ϑαρρῆσαι σοι. (λαλῆσαι ΟἹ) 10. 11 τουτὸν 

αρα ἂρ 11 ἄρ᾽ ἦν Ν πέρας Η: περ οδίογὶ οἱ Ρὰρ, οὔ. Ν ἁπλῶς 

ΟΛΒΡΞΈ; αὐτὸ 6ΠΗΡ᾿, αὐτῷ Ν, οἴῃ. Ῥὰρ ἀλλὰ ΑΒΗ αὐτῷ οἴ. Ν 

διὰ τί; ὅτι ΟΑΒΟΝ 12 πάντα Ν τὸν ἱερώτατον νομοϑέτην Βογίρδὶ: τὸ (τὸν 
ΡΑΡῚ ἱερώτατον νομοϑέτημα Ῥὰρ οἱ οοα. Ν 18 πρὸς Ρτγ.5] πρὸ ὰᾺρ 

πρὸς αἰΐζογατη οἵη. Δρ, οτγί. γϑεΐθ 14 ἐν ὁπ). Ν (ϑεοῦ) φίλος δοηϊοῖο 

φίλος οὐ ΠΡ 15 Μωυσῆς Ρὰρ (ἰ: Μωσῆς ὁοίοτ Ν ἵνα ΟΔΛΒ ϑαρρει 
Ῥὰρ 10 προφερεσϑαι Ῥὰρ: προσφέρεσθαι οὐ. Ν δοχεῖ Β 11 φιλοὺυς Ῥὰμ 

18 ϑαρροῦν οοὐά, 20 δεσποτα Ρὰρ: ὦ δέσποτα εοαὰ, ευλαβειὰ ὰρ χρησαῦϑαι 
Ῥὰρ, [οτί. γϑὺξθ μαλιστα διτταις ΓΔΡ: διτταῖς αἰτίαις σοαὰ. 291 αἰτίου Ρὰρ (ΔΙαπρ.): 

αἰτίου χαὶ οοὐά. προσρησεσιν ΓᾺΡ τῇ τὲ τοῦ ϑεοῦ χαὶ τῇ τοῦ κυρίου οσοἠά. 

11. 12. 8 [0], 201ν ΠῚ ρΡ. 090 Φῶωνος: πᾶς σοφὸς ϑεοῦ φίλος ἐστίν (τῷ ὄντι δᾷἀά. Ἀΐ). 



ΟΕ ΒΕΠ. ΠΝ, ΗΕ ΕΞ Ἷ 

ἀλλὰ τὴν δεσπότου, λίαν εὐλαβῶς χαὶ σφόδρα χυρίως᾽ χαίτοι συνώνυμα 

ταῦτ᾽ εἶναι λέγεται, χύριος χαὶ δεσπότης. ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τὸ ὑποχείμενον 323 

ἕν χαὶ ταὐτόν ἐστιν, ἐπινοίχις αἱ χλήσεις διαφέρουσι" χύριος μὲν γὰρ 

παρὰ τὸ χῦρος, ὃ δὴ βέβαιόν ἐστιν, εἴρηται, χατ᾽ ἐναντιότητα ἀβεβαίου 

δ χαὶ ἀχύρου, δεσπότης δὲ παρὰ τὸν δεσμόν, ἀφ᾽ οὗ τὸ δέος οἶμαι --- ὥστε 

τὸν δεσπότην χύριον εἶναι χαὶ ἔτι ὡσανεὶ φοβερὸν χύριον, οὐ μόνον τὸ 

χῦρος καὶ τὸ χράτος ἀνημμένον ἁπάντων, ἀλλὰ χαὶ δέος χαὶ φόβον 

ἱχανὸν ἐμποιῆσαι ---, τάχα μέντοι χαὶ ἐπειδὴ τῶν ὅλων δεσμός ἐστι 

συνέχων αὐτὰ ἄλυτα χαὶ σφίγγων διαλυτὰ ὄντα ἐξ ἑαυτῶν. ὁ δὴ 34 

ι0 φάσχων δέσποτα, τί μοι δώσεις“ δυνάμει ταῦτα διεξέρχεται" οὐχ ἀγνοῶ 

σου τὸ ὑπερβάλλον χράτος, ἐπίσταμαι τὸ φοβερὸν τῆς δυναστείας, δεδιὼς 

χαὶ τρέμων ἐντυγχάνω χαὶ πάλιν ϑαρρῶ: σὺ 1ὰρ ἐϑέσπισάς μοι μὴ 3 

φοβεῖσθαι, σύ «οι Ἰλῶσσαν παιδείας ἔδωχας τοῦ Ἰνῶναι ἡνίχα δεῖ 

φϑέγξασϑαι, σὺ τὸ στόμα ἀπερραμμένον ἐξέλυσας, σὺ διοίξας ἐπὶ πλέον 

Ι6 ἤρὕϑρωσας, σὺ τὰ λεχτέα συνεβίβασας εἰπεῖν τὸν χρησμὸν βεβαιούμενος 

ἐχεῖνον. ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, χαὶ συμβιβάσω σε ἃ μέλλεις 

». 411 Μ.  λαλήσειν“ (ἔχοά. 4,12). τίς γὰρ ἐγενόμην, ἵνα σύ μοι λόγου μεταδῷς, 20 

ἵνα μισϑὸν ὁμολογῇς. χάριτος χαὶ δωρεᾶς ἀγαϑὸν τελεώτερον ; οὐ τῆς πατρίδος 

εἰμὶ μετανάστης; οὐ τῆς συγγενείας ἀπελήλαμαι; οὐ τῆς πατρῴας οἰχίας 

0. ἠλλοτρίωμαι; οὐχ ἀποχήρυχτον χαὶ φυγάδα πάντες ἔρημον χαὶ ἄτιμον ὀνομά- 

ζουσιν; ἀλλὰ σύ μοι, δέσποτα, ἢ, πατρίς, σὺ ἢ συγγένεια, σὺ ἢ πατρῴα ἑστία, 7 

σὺ ἢ ἐπιτιμία, ἢ παρρησία, ὁ μέγας χαὶ ἀοίδιμος χαὶ ἀναφαίρετος πλοῦτος. 

Ι τὴν] τὴν τοῦ ΟΑΒ δέσποτα Ρ εὐλαβῶς Ρὰρ (ὐ, ρτίιβ. Η: εὐσεβῶς οοἰοτὶ 

χαιρίως Ρὰρ ΗΡ Ὡ ταῦτ᾽ Ρὰρ Ο:ταῦτα οοἰεοτὶ εἶναι Ρὰρ Ο: οἵα. εοἰοτὶ 
ὃ δεσπότης Μδηρ. ΡΘΓ ΘΓΓΟΓΘΙῚ τὸ οἵυ. ΟΔΒ ὁ αἱ χλήσεις} χεχλησϑαι ΡΔρ 

διαφέρουσιν ἢ 4 βεβαίου ΑΒ ὃ τὸ Ῥὰρ: οἵ. ὁοαᾷ. ἴ ἀνημμένον 

ἁπάντων Ρὰρ ΘἫΡ: ἀνειμένον (ροβὲ εἰ γα5.} ἁπάντων Ὁ, ἁπάντων ἀνειμμένον ΑΒ (εἰ ἴῃ 

τᾶϑ. Α) 8 δεσμός Μδηρ.: δεσμων ὰρ, δεσπότης οοὐά. Ὁ. διαλυτὰ ὄντα 5οτίμϑὶ: 

ἃ διαλύεται ἃ (86 ἃ βυρτγαᾷ 5βογ, (13), διαλύοντα οδίογὶ οἱ Ρὰρ αὐτῶν ΟΛΒ 

ὃ δὴ] ὦ δὴ Η, οδεῦδε ὕαρ, ὁ δὲ Μαηῃρ. 12 τυγχάνω νε} ἐντυγχάνω (σοῦ ὁοοηΐ. 

1 13 ἐϑέσπισας ΟΑΒ (Ραρ)ῇ: ϑεσπίσας ΟἾΤΡ, ὁ ϑεσπίσας (11Ὲ3 18 εδω- 

χας ῬΔρ: δέδωχας οσοαὰ. ἡνίχα οἵη. ΑΓΒ, ἃ Α3 14. φϑεγξίασϑαι) Ρὰρ : φϑέγγεσθαι 

οὐ α. ἀπεραμμένον Ρὰρ ΟΒ διήνοιξας ΘΔ Β ἐπιπλέον ὁοοὐ.: επιπλειστον 

Ρὰρ 15 ἀρϑρώσας (ἱ χρημλὼν ΡΔρ 16. ἐχεῖνον οἵη. ΔΒ σε οἵη, (ἢ 
11 λαλήσειν] ποιῆσαι ΘΟΛᾺ λόγον ΑΒ", λόγων (13 18 ἀγαϑῶν Η τελευτερον 

Ῥρ: τελειότερον οοσά. 20. αἸζογαπι χαὶ] τε χαὶ ΟΔΒ 20. 21 νομίζουσιν σοηΐ. 

Μδηρ. 21 αἰίοσπιπη σὺ οἵη. ὰρ 21. 22 τογίϊαπι σὺ ἡ --- παρρησία ο). Δρ 

22) περιουσία οσοηΐ. Μίδηρ, αναιίρε)τος ΡᾺρ πλοῦτος) χληρὸος ἂρ 

8, 9 Ρ]αἰοηΐβ Τί. Ρ. 41 Δ. 
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28 διὰ τί οὖν οὐχὶ ϑαρρήσω λέγειν ἃ φρονῶ; διὰ τί δ᾽ οὐ πεύσομαι 

μαϑεῖν τι πλέον ἀξιῶν: ἀλλ ὁ λέγων ἐγὼ ϑαρρεῖν πάλιν ὅμο- 

λογῶ δεδιέναι χαὶ χαταπεπλῆχϑαι, χαὶ οὐχ ἔχει τὴν ἄμιχτον ἐν 

ἐμοὶ μάχην φόβος τε χαὶ ϑάρσος, ὡς ἴσως ὑπολήψεταί τις, ἀλλὰ 

89. τὴν ἀναχεχραμένην συμφωνίαν. ἀπλήστως οὖν εὐωχοῦμαι τοῦ χρά- ὅ 

ματος, ὅ με ἀναπέπειχε μήτε ἄνευ εὐλαβείας παρρησιάζεσϑαι μήτε 

ἀπαρρησιάστως εὐλαβεῖσϑαι. τὴν γὰρ οὐδένειαν τὴν ἐμαυτοῦ μετρεῖν 

ἔμαϑον χαὶ τὰς ἐν ὑπερβολαῖς ἀχρότητας τῶν σῶν εὐεργεσιῶν περι- 

βλέπεσϑαι" χαὶ ἐπειδὰν , γῆν χαὶ τέφραν“ χαὶ εἴ τι ἐχβλητότερον ἐμαυτὸν 

αἴσϑωμαι, τηνιχαῦτα ἐντυγχάνειν σοι ϑαρρῶ, ταπεινὸς γεγονώς, χατα- 10 

βεβλημένος εἰς χοῦν, ὅσα εἴς γε τὸ μηδ᾽ ὑφεστάναι δοχεῖν ἀνεστοιχειω- 

80 μένος. (1). χαὶ τοῦτό μου τὸ πάϑος τῆς ψυχῆς ἐστηλογράφησεν ἐν τῷ 

ἐμῷ μνημείῳ ὁ ἐπίσχοπος Μωυσῆς. ,ἐγγίσας “γάρ φησιν, , Αβραὰμ 

εἶπε’ νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν χύριον, ἐγώ δέ εἰμι γῇ καὶ σποδός“ 
(ὕφη. 18, 21), ἐπειδὴ τότε χαιρὸς ἐντυγχάνειν γένεσιν τῷ πεποιηχότι, 16 

31 ὅτε τὴν ἑαυτῆς οὐδένειαν ἔγνωχεν. τὸ δὲ ,,τί μοι δώσεις: “ οὐχ ἀπο- 

ροῦντός ἐστι φωνὴ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τῷ πλήϑει χαὶ μεγέϑει ὧν ἀπήλαυχεν 

ἀγαϑῶν εὐχαριστοῦντος. ..τί μοι δώσεις; “ ἔτι γὰρ ἀπολείπεταί τι πλέον 

προσδοχῆσαι; ἄφϑονοι μέν, ὦ φιλόδωρε, αἵ σαὶ χάριτες χαὶ ἀπερίγραφοι 

χαὶ ὅρον ἢ τελευτὴν οὐχ ἔχουσαι, πηγῶν τρόπον πλείω τῶν ἀπαντλου- 30 

Ι δ᾽ οι. ], ὃ ἔχει ΑΠΡ: ἔχειν σοῦ οἵ Ῥὰρ, 4 βογναίο ροίθϑδὶ οοπίοὶ φόβου 
τε καὶ ϑάρσους ἐν οἵη. ἃ 4 μάχην οἴη. ΓᾺΡ φόβον Υ υπολημψεται 
Ῥὰρ ὃ ἀναχεχραμμένην ΑΒΗ εὐχομαι ᾺΡ ἢ ουδενειαν Ῥὰρ: οὐ- 
δενίαν (ἰ, οὐϑένειαν οοίοτὶ 8 ἀχρόοτῆητὰ των σὼν ἀρέετων Ρὰρ 9. ἐχβλητὸν 

ἕτερον ΑΒ, ἐχβλητὸν ὁ 10 σοὶ] συ ῬὴἘὰρ 11 οἷα σοηίοῖο γε μηδ᾽ εἰς 
τὸ Ὁ εἰς γε Ῥᾶρ: γε εἰς σοαα. μηδ᾽ μη Ῥὰρ υφίσταναι Ρὰρ 

12 ψυχὴν ὰρ ἐστηλίτευσεν οσοηϊοῖο 12, 1Ὁ ἐν τῷ τοῦ γένους ἡγεμόνι ὁ σοῃϊοῖϊο 

(ν. 8 218) 12. ἐν] ἐν αὐτῶ ΟΑΔΒ 18 μνήμονι εσοἀά. ὁ οτι. ἢ ἐπίσχοπος 

πάνσοφος οοηΐϊ. Οὐδ η Μωυσῆς Π', Μουσης Ρὰρ: Ἀβραὰμ Η", Μωσῆς οοίονί 
φησι ΡΔρ 14 εἶπεν Ρὰρ Ρ λαλεῖν Η τον ὰρ: οτη. ὁοἕα, 10. ὅτε) 
πλὴν οτε ῬΔρ, 40 βεγύαΐο 8070] μοίοβί Ἰἰὰ. 15. ἐπειδὴ οὔποτε (πδῖη ἐπεὶ μήποτε Υἱχ 

αἷοὶ ροῦν) οὐδενειαν Ρὰρ: οὐϑένειαν οοὐά. ἔγνωχε οοὐ. 106-18 οὐχ-- 
δώσεις οἵη. ΟΔΑΒ 11 φωνὴ 5οΥρ5᾽: φωνηῖ Ρὰρ, φώνημα οὐ. απελαυσεν 

Ῥὰρ 18 ἔτι) εἰ ΤΌγη. ἀπολήψεσθϑαί τι προσδοχὰ (προσδοχῶ Ὁ) πλέον ΟΛΒ 
πλέω (ἢ 19 μὲν] γὰρ ν αὠωριγραφοι ΓᾺΡ 20 ἡ Ῥὰρ: χαὶ ὁοᾷα, 

τρόπω ΟΡῊ! πλείω Ξογίρϑὶ (γεὶ πλέον ἀεὶ): τελείων οὐ, (Ρὰρ ), πλέον ἑοοπί. 

Μδηρ. 

19. 30 Οἵενι. Αἰες. Ῥαεὰ. ΠῚ καὶ 39. ». 977 Ῥ: τῶν φρεάτων ὅσα πέφυχεν βρύειν, ἀπαντλού- 
μενα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναπηδύει (166. ἀναπιδύει) μέτρον... 
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μένων ἀνομβροῦσαι. σχοπεῖν δὲ ἄξιον οὐ μόνον τὸν αἰεὶ πλημμυρηῦντα 32 

χειμάροουν τῶν σῶν εὐεργεσιῶν, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἀρδομένας ἡμῶν ἀρούρας" 

εἰ γὰρ περιττὸν ἀναχυϑείη τὸ ῥεῦμα, λιμνῶδες χαὶ τελματῶδες ἀντὶ 

χαρποφόρου Ἰῆζς ἔσται τὸ πεδίον. πρὸς εὐφορίαν οὖν μεμετρημένης, 

δ αλλ οὐχ ἀμέτρου δεῖ τῆς ἐπιρροῆς ἐμοί, διὸ πεύσομαι , τί μοι δώσεις“ 33 

ἴδ. αμύϑητα δοὺς χαὶ σχεδὸν πάντα ὅσα ϑὕνητὴην φύσιν χωρῆσαι | δυνατὸν 

ἦν; ὃ γὰρ λοιπὸν ἐπιζητῶ μαϑεῖν τε χαὶ χτήσασϑαι, τοῦτ᾽ ἐστίν, τίς 

ἂν γένοιτο ἄξιος τῶν σῶν εὐεργεσιῶν [χαὶ] χληρονόμος. ἢ ,,ἐγὼ ἀπο- 34 

λυϑήσομαι ἄτεχνος““ (θη. 10, 2), ὀλιγοχρόνιον χαὶ ἐφήμερον χαὶ 

1ὸ ὠχύμηρον λαβὼν ἀγαϑόν, εὐχόμενος τοὐναντίον, πολυήμερον χαὶ μαχρη- 

χρόνιον χαὶ ἀχήρατον χαὶ ἀϑαάνατον, ὡς δυνηϑῆναι χαὶ σπέρματα βαλέσϑαι 

χαὶ ῥίζας ἐχυρότητος ἕνεχα ἀποτεῖναι χαὶ ἄνω πρὸς οὐρανὸν τὸ στέλεχος 

ἀνεγεῖρον μετεωρίσαι; τὴν γὰρ ἀνθρωπίνην ἀρετὴν βαίνειν μὲν ἐπὶ τῆς. 80 
᾿ ᾿ " ν᾽ ΝΣ } " - 5" ΓΝ ΄ - 

φϑάνειν δὲ πρὸς οὐρανὸν ἀναγχαῖον, ἵν᾿ ἐχεῖ τῆς ἀφϑαρσίας ἑστιαϑεῖσα 

16 τὸν ἀεὶ χρόνον ἀπήμων διαμένῃ. ἄτεχνον γὰρ χαὶ στεῖραν οἷδ᾽ ὅτι 80 

Ψυχὴν ὁ τὰ μὴ ὄντα φέρων χαὶ τὰ πάντα γεννῶν μεμίσηχας, ἐπεὶ χαὶ 

χάριν ἔδωχας ἐξαίρετον τῷ διορατιχῷ γένει τὸ μηδέποτε στειρωϑῆναι 

χαὶ ἀτοχῆσαι, ᾧ χαὶ αὐτὸς προσνεμηϑεὶς ἐφίεμαι χληρονόμου διχαίως. 

ἄσβεστον γὰρ αὐτὸ χαταϑεώμενος αἴσχιστον εἶναι νομίζω τὴν ἐμαυτοῦ 

80 φύσιν τοῦ χαλοῦ περιιδεῖν χαταλυϑεῖσαν. ἱχέτης οὖν γίνομαι χαὶ 31 

ποτνιῶμαι, ἵνα σπερμάτων χαὶ ἐμπυρευμάτων ὑποτυφομένων τὸ ἀρετῆς 

ἀναχαίηται χαὶ ἀναφλέγηται σωτήριον φέγγος, ὃ λαμπαδευόμενον ἐπαλλή- 

1 ανομβρουσαι Ῥὰρ: ἀναβρύουσαι εοἠα, αιει Ῥὰρ: ἀεὶ οσοἀά, πλημύυροντα 
Ρὰρ 2 σῶν οὐ. ΟΘΔΒ 4. οὖν βογίρβὶ: οὐ Ρὰρ ΠΡ, γὰρ ΟΔΒ ὃ οὐ 

χατὰ μέτρον ΠΡ αμετρον ὰρ ἐπιρροῖης ὰρ θ ϑνητὴ φύσις 

ΟΑΒΡ δυνατὸν Ρὰρ: ἀδύνατον (ΠΡ, ἀδύνατος ΟΔΒ ἴ γὰρ] γοῦν Μδηρ. 

λοιπὸν Ρὰαρ ΘΗ: οἱ. οσοίοτγὶ μαϑεῖν ΒΟΥ ρβὶ : μαυεῖν ὕαρ, σχεῖν Η3, οπι. οοίοτὶ 

τε χαὶ] τέχνον ΘΔ Β τουτὸ ὰρ ἐστὶ εοὐά. 8. εὐεργησίων (51) Ῥὰρ: 

ἔργων ἐοὐά. καὶ 500} δὶ, ἃὺΐ βου. χαὶ {χαρίτων) η ᾿ὰρ: οι. 

σοσί. 10..11 πολυχρόνιν (ΠΡ 11 λαβέσϑαι (ἱ 13 ἐχυρωτάτας ἀπο- 

τεῖναι εἰς τὸ χάτω σοπίοῖο ἐχυρότητος ΓᾺΡ (1; ὁχυρότατος 1}, ὀχυρότητος οοίοτὶ 

ἕνεχ᾽ ΑΒΗΡ ἀποτεῖναι ΑΒῊΡ Ρὰρ (2): ποτ᾽ εἶναι (1, ἀποκτεῖναι Ὁ 

15. ἀνεγεῖρον 5ογρ51: ἀνεγείρων Ρὰρ (||, ἀνεγείρω ΟΘΔΒ ἀρετὴν) Ψυχὴν ὁοηΐ. 

Μδῃρ. βαίνειν μὲν] βαίνειν 1Π᾽, χαὶ νῦν ἃ 15 διαμενη ὕὰρ: διαμένει (ἰ, διαμένοι 

σεξοτγὶ ἄτεχνον] ἄπαιδα ΟΔΒ σπεῖραν ὰρ οἷδ᾽ ὅτι ΠΡ (ὅτι ροβίοα 

ἀφ]. Ρ) 102): οἰδα οτι Ραρ, ὁ ἰδιώτης Οἵ", οἴδα ΟΛΒ 10 φέρων] σπείρων οοηϊ. 

Μίδῃρ. ἐπεὶ χαὶ] χαὶ ἐπὶ ὰρ 11 εξαιρετὼν ὕὰρ στηρώϑηναι 

ῬᾺΡ 18 ἀτονῆσαι (ἢ 19 ἐμαυτωι Ῥᾶρ, ἑαυτοῦ 0), (ἐν) ἐμαυτῷ σοῃίεῖο 

20. χαλοῦ] λοῦ ἴῃ τὰ8. ἢ", χαχοῦ Β, χαχῶς Ὁ περιιὼν ΤΡ ἱκέτις ἢ 
21 τὸ] τὰ ἃ 
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838 λοις διαδοχαῖς ἰσοχρόνιον γενήσεται χύσμῳ, ζῆλον χαὶ τοῖς ἀσχητιχοῖς 

ἔδωχας τέχνων τῶν ψυχῆς σπορᾶς χαὶ γενέσεως, χαὶ μοιραϑέντες ὑφ᾽ 

ἡδονῆς ἐξελάλησαν εἰπόντες ,τὰ παιδία οἷς ἠλέησεν ὃ ϑεὸς τὸν 

παῖδά σου“ (ὅρη. 33, 5), ὧν ἀχαχία χαὶ τροφὸς χαὶ τιϑήνη. ὧν ἄβατοι 

χαὶ ἁπαλαὶ χαὶ εὐφυεῖς ψυχαί, τῶν ἀρετῆς παγχάλων χαὶ ϑεοειδεστάτων ὅ 

89 εὐπαράδεχτοι χαραχτήρων. δίδαξον δέ με χἀχεῖνο, εἰ ,ὃ᾽ υἱὸς Μασὲχ 

τῆς οἰχογενοῦς μου“ τῶν σῶν χαρίτων ἱχανὸς γενέσϑαι χληρονόμος ἐστίν. 

ἐγὼ γὰρ ἄχρι νῦν τὸν μὲν ἐλπιζόμενον οὐχ ἔλαβον, ὃν δ᾽ ἔλαβον, οὐχ 

ἐλπίζω. 

40 (8.) Τίς δὲ ἢ Μασὲχ χαὶ τίς αὐτῆς ὁ υἱός, οὐ παρέργως ἐπισχε- 10 

πτέον. ἑρμηνεύεται τοίνυν Μασὲχ ἐχ φιλήματος. φίλημα δὲ διαφέρει 

τοῦ φιλεῖν" τὸ μὲν γὰρ ψυχῶν ἅψοσιν ἁρμοζομένων εὐνοία, τὸ δὲ ἐπιπό- 

λαιὴὸν χαὶ ψιλὴν δεξίωσιν χρείας τινὸς εἰς ταὐτὸ συναγαγούσης ἔοιχεν 

41 ἐμφαίνειν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ἀναχύπτειν οὐχ ἔστι τὸ χύπτειν οὐδ᾽ ἐν 

τῷ χαταπίνειν ἣν πάντως τὸ πίνειν οὐδ᾽ ἐν μαρσίππῳ ὁ ἵππος, οὕτως οὐδ᾽ 15 

ἐν τῷ χαταφιλεῖν τὸ φιλεῖν, ἐπεὶ χαὶ τῶν ἐχϑρῶν μυρίους εἴχοντές 

4 τινες ταῖς τοῦ βύυυ χαλεπαῖς ἀνάγχαις δεξιοῦνται. τίς οὖν ἐστιν ἢ ἐχ 

φιλήματος ἀλλὰ μὴ ἐξ ἀψευδοῦς φιλίας ἡμῖν συσταϑεῖσα, φράσω μηδὲν 

ὑποστειλάμενος" ἥ ζωὴ ἥ σὺν αἰσϑήσει, ἢ πᾶσιν ὠχυρωμένη, [ ἧς ν- 419 Ν. 

ἀνέραστος οὐδείς, ἣν δέσποιναν μὲν οἱ πολλοί, θεράπαιναν ὃὲ οἱ ἀστεῖοι 30 

1 ἰσόχρονον ΗΡ χόσμου ΟΔΒ 2 τῆς ψυχῆς ΟΟΠΡ, τῆς ψυχιχῆς ΑΒ 
γενήσεως α, γενεσεως τε "ΔΡ, ΡΓῸ τε ἴοτγί. βουγὶ. ὥστε γ6] τὲ ἰγάπβροη. ροβί σπορᾶς 

καὶ μοιραϑέντες ΠΡ: χαὶ μοιρανϑεντες Δρ, οἱ καὶ μαχρυνϑέντες ΟΛΒ, ὧν μοιραϑέντες 
τοηϊ. Ναῃσ. ὑφ ἀφ᾿ ΟΛΒ 3. εξεληλασαν Τ᾽Ὰρ οἷς] οὺς ΟΑΒ, ΡΞ 
ἴῃ τη. ὃ. 4 τὸν παιδα Ῥᾶρ: τὸν δοῦλον ρτίυβ ΗΠ, τῶν δούλων σριονὶ 

4 αχαχιὰ ῬΔρ: ἀποιχία οοὐά. τιϑηνός οοαα, ἄβαστοι (ἰ, ἄπλαστοι ὁοηΐ. 

Μίαν. ῦ ὁ οῃ. Μασὲχ] μου ΟΛΒ, Μασὲχ κατὰ (ἱ 1 χληρο- 
νόμος γενέσθαι ἱχανός ΟΔ 8 ἔλαβον ΟΑΒΕΡ: ἔλαχον Ῥὰρ (Ὁ) Η 9 ἢλ- 

πιζον οὐπὶ. Μίδησ. 10 ἡ] ὁ ὁ ὁ υἱὸς αὐτῆς ΘΔ Β 10. 11 σχεπτεον Ρὰρ 

11 Μίασεκ ἂρ: ὁ Μασὲχ 0, ἡ Μασὲχ εἐοίοτὶ δὲ Ρὰρ ΗΠ": τοίνυν ΟΛΔΒ, οἵ. 
ΟἸΠΡ 12 ενωσι» Ῥαρ: αἵρεσιν ΟΑΒ, εὕρεσιν ΘῊΡ αρμοΐζομενης ΡΔρ 

αι 
εὐνοία Η: εὐνοιας Ρᾶρ, εὔνοιαν ἃ, εἰς εὔνοιαν ΟΑ, εἰς ἔννοιαν Β 12, 18 επιπολεον 

χαι Ψειλην Ρᾶρ: Ψιλὴν καὶ ἐπιπόλαιον οοάα. 1 ἐς ΗΡ ταυτὸν οσὐα συναγα- 

γουσης ῬΔΡ: συναγούσης ἕοοὐά. 14. οὐκέτι ΟΛ} οὐχ ἔστι τὸ χύπτειν ομ". Ὰρ 

ουὃε Ῥὰρ 18 ἣν παντως Ῥὰρ: οὐχέτι ΘΑ, οα. ΘῊΡ ουὃε ῬὰᾺρ ὁ οἴη. 
Ῥὰρ ουὃς Ῥὰρ 10. τὸ φιλεῖν οἵη. ᾿ᾺΡ ἥκοντες 1, 11 τινες οἵη. 

Ρὰρ ταῖς} καὶ (ἰ οὐν ὰμ: δὲ ΑΒ, ὃ᾽ οοίοτὶ 11. 18 ἡ ἐκ φιλήματος 
θἷ8 δῦ. ἃ Ι8 συσταϑεισα Ῥὰρ: συντεϑεῖσα ΗΠ", συνταϑεῖσα οδἰοτὶ 

19 (υπὴ)οχρυψαμενος ΡΔΡρ ἡ Μάσεχ προσαγορευομένη ὁοοηϊ. Μδῃρ, πᾶσαν ],, 

πᾶσα Τάτη. ὠχειωμένη οοπΐ. ΟΟΠπ 90 ϑεραπανιααδε Ρὰρ 
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νομίζουσιν, οὐχ ἀλλόφυλον ἢ ἀργυρώνητον, ἀλλ᾽ οἰχογενῇ χαὶ τρόπον 

τινὰ ὁμόφυλον. οὗτοι χαὶ πεπαίδευνται χαταφιλεῖν αὐτήν, οὐ φιλεῖν, 

ἐχεῖνοι δὲ ὑπερφυῶς ἀγαπᾶν χαὶ τριπόϑητον ἡγεῖσϑαι. Λάβαν δ᾽ ὁ 48 

μισάρετος οὐδὲ χαταφιλῇσαι δυνήσεται τὰς προσχεχληρωμένας τῷ ἀἄσχης 

5. τιχῷ δυνάμεις, ἀλλ᾽ ὑποχρίσεως χαὶ ψευδῶν πλασμάτων ἀνηρτηχὼς τὸν 

ἑαυτοῦ βίον, ὡσανεὶ δυσχεραίνων, οὐ πρὸς ἀλήϑειαν ἀλγῶν, φησίν" 

»οὐχ ἠξιώϑην χαταφιλῆσαι τὰ παιδία μου χαὶ τὰς ϑυγατέρας“ (θη. 81, 

28). εἰχύότως γε χαὶ προσηχόντως" εἰρωνείαν γὰρ μισεῖν ἀχαταλλάχτως 

ἐπαιδεύϑημεν. ἀγάπησον οὖν ἀρετὰς χαὶ ἄσπασαι ψυχῇ τῇ σεαυτηῦ 44 

10 χαὶ φίλησον ὄντως. χαὶ ἥχιστα βουλήσῃ τὸ φιλίας παράχομμα ποιεῖν, 

χαταφιλεῖν. μὴ γάρ ἐστιν αὐταῖς ἔτι μερὶς ἢ χληρονομία ἐν τῷ σῷ 

οἴχῳ ; οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι ἐλογίσϑησαν παρὰ σοί; ἢ οὐ πέπραχας αὐτάς, 

χαὶ χατέφαγες τὸ ἀργύριον“ (ἄοη. 31,14. 10), ἵνα μηδὲ εἰσαῦϑις ἀνα- 

χομίσασϑαι δυνηϑῇς τὰ σῶστρα καὶ τὰ λύτρα χατεδηδοχώς: προσποιοῦ 

1 νῦν βούλεσθαι χαταφιλεῖν ὁ πᾶσι τοῖς χριταῖς ἄσπονδος. ἀλλ᾽ οὐ 

γαμβρὸν χαταφιλήσει Μωυσῆς, ἀλλ᾽ ἀπὸ γνησίου τοῦ ψυχῆς πάϑους 

φιλήσει" οἐφίλησε“ γάρ φησιν ,αὐτόν, χαὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους“ (ἔχοι. 

18,1), (9.) ζωῆς δὲ τριττὸν γένος, τὸ μὲν πρὸς ϑεύόν, τὸ δὲ πρὸς 4 

γένεσιν, τὸ δὲ μεϑόριον, μιχτὸν ἀμφοῖν. τὸ μὲν οὖν πρὸς ϑεὸν οὐ 

30 χατέβη πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ἦλϑεν εἰς τὰς σώματος ἀνάγχας. τὸ δὲ πρὸς 

γένεσιν οὐδ᾽ ὅλως ἀνέβη οὐδ᾽ ἐζήτησεν ἀναβῆναι, φωλεῦην δὲ ἐν μυχοῖς 

“Αἰδου τῷ ἀβιώτῳ βίῳ χαίρει. τὸ δὲ μιχτόν ἐστιν, ὃ πολλάχις μὲν 40 

ὑπὸ τῆς ἀμείνονος ἀγόμενον τάξεως ϑειάζει χαὶ ϑεοφορεῖται, πολλάχις 

δ᾽ ὑπὸ τῆς χείρονος ἀντισπώμενον ἐπιστρέφει. τοῦϑ᾽, ὅταν ὥσπερ ἐπὶ 

35. πλάστιγγος ἢ τῆς χρείττονος ζωῆς μοῖρα τοῖς ὅλοις βρίσῃ, συνεπισπασϑὲν 

Ὡ παιδεύονται Ὁ, οα. ΔΒ Ροδὶ παιδεύονται 864. χαὶ Ὁ οὐ φιλεῖν] ὁ 

φιλὰς ἃ 9. περιπόϑητον Μαησ, ΡῸΓ ΘΓΓΟΓΘΙΠῚ ὃε Ῥὰρ ὃ ἀπηρτηχὼς 

ΟΑΒ 0 οὐ Ρὰρ: οὐ γὰρ ὁοίοτὶ  χαταφιλεῖν ἡ καὶ οἵη. (ἢ 10. χαι 

φίλητον οὑτως Δρ: οἵη, οὐδ, βουλήσει Ρὰρ ποϑεῖν σομΐ. Μδηρ, 11 σῇ 
οὔ. ἢ 12 αἱ Ῥ᾽α͵ρ: οἵπ. οὐαα, 12 χαὶ οη. Η τὸ] γὰρ ΡΔρ 14 δυνηϑῆ 

ΘΟΔΒ δυνηϑηῖς λυτρὰ χαὶ σωστρα Ρὰρ πρὸς ποίου 1}, πρὸς ποίους 1,, προσποιῇ 
οοπὶ. Μίδηγ., ζὅμως,) προσποιῇ ὁοηΐ, (ὍΒη 18 νυν Ῥὰρ: οτη. (ὐ, οὖν οοίοτὶ 

ὁ] ἢ ΘΑΒ ΙὉ γαμβρὸν αῃρ.: Λάἀρὼν Ρὰρ οἱ οοαώ. Μωυσῆς Μαηρ.: 
Μουσῆν Ρᾶρ, Μωσέα εοὐά. τῆς ψυχῆς εοὐα. 11 φιλήσας ΟΛΒ 19 γενεσιν 

πας μεϑορίον ᾿ὰρ 20 τὰς] τὰς τοῦ ΑΒ 31 οὐδε ὈΪδ Παρ εν Ῥδρ: οἵη. 
οοὐα. 99 “Ἅιδου ΟΑΒ (Ρὰρ9): ἀδύτοις ΠΗΡ μὲν Ρὰρ ΠΡ: μὲν ἀνέβη οοἰοτὶ 

395. χαὶ Ρὰρ (ἫΡ: τε καὶ ΘΔΒ 24. δὲ εοοὐα. τῆς] τοῦ Η ὑποστρέφει 

ΟΑΒ,, ἐπιρρέπει οοπί. Μδηρ. τουτ᾽ Ρὰρ 25 ταῖς ὁλχαῖς ἑοηϊ. Μδηρ. ροβί 

ὅλοις Ρὰρ διά. περιττα, (αὐ ἀρίσση. υἰτυπηαιθ αἰττορταρηϊα γοςὶβ βρίσῃ νἱἀθίηγ οββοὶ 

περιττεύσῃ ρτὸ βρίσῃ ὁοοπὶ. Οὐδη συνεπισπανϑὲν Η3 
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41 τὸ τῆς ἐναντίας ζωῆς βάρος χουφότατον ἄχϑος ἀπέφηνε. Μωυσῆς δὲ 

τὸ τῆς πρὸς ϑεὸν ζωῆς γένος ἀχονιτὶ στεφανώσας εἰς ἐπίχρισιν τὰ λοιπὰ 
Ψν 5» “ᾶ ’ Ψ . . ΄ . "»" ἄγει δυσὶν ἀπειχάζων γυναιξίν, ὧν τὴν μὲν ἀγαπωμένην, τὴν δὲ μισου- 

458 μένην χαλεῖ προσφυέστατα ϑεὶς ὀνόματα. τίς γὰρ οὐ τὰς δι᾿ ὀφθαλμῶν, 

τίς ὃ᾽ οὐ τὰς δι᾿ ὥτων, τίς δ᾽ οὐ τὰς διὰ γεύσεως ὀσφρήσεώς τε χαὶ ὁ 

ἁφῆς ἡδονὰς χαὶ τέρψεις ἀποδέχεται; τίς δ᾽ οὐ τὰ ἐναντία μεμίσηχεν, 
᾿ Β. ΄ Α] " ᾿ 1 ΄ ΄ 3 

ὀλιγοδεΐαν, ἐγχράτειαν, αὐστηρὸν χαὶ ἐπιστημονιχὸν βίον, γέλωτος χαὶ 

φροντίδων χαὶ πόνων μεστόν, φίλον τοῦ ρ. 450} φροντίδων χαὶ πόνων μεστόν, φίλον τοῦ ἡ παιδιᾶς ἀμέτοχον, συννοίας χαὶ 

ϑεωρεῖν, ἀμαϑίας ἐχϑρόν, χρημάτων μὲν χαὶ δόξης χαὶ ἡδονῶν χρείττω, 

ἥττω δὲ σωφροσύνης χαὶ εὐχλείας χαὶ βλέποντος οὐ τυφλοῦ πλούτου; 10 
Α ν᾿ ψ " ᾿ “-" - ΄ 

49 πρεσβύτερα μὲν οὖν ἀεὶ τὰ γεννήματα τῆς μισουμένης ἀρετῆς. (10.) ὁ 

δὲ Μωυσῆς, εἰ χαὶ νεώτερα χρύνῳ. χαὶ ταῦτα φύσει πρεσβείων ἀξιοῖ 

τὰ διπλᾶ διδούς, τῶν δὲ ἀφαιρῶν τὴν ἡμίσειαν. ἐὰν γὰρ γένωνται, 

φησίν, ἀνθρώπῳ δύο γυναῖχες, ἠγαπημένη χαὶ μισουμένη, χαὶ τέχωσιν 

ἀμφότεραι, μέλλων τὰ ἑαυτοῦ διανέμειν οὐ δυνήσεται πρεσβείων ἀξιῶσαι 1 

τὸν υἱὸν τῆς ἠγαπημένης, ἡδονῆς, --- νέος γὰρ οὗτος, εἰ χαὶ χρόνῳ 

πολιὸς γένοιτο ---, ἀλλὰ τὸν τῆς μισουμένης φρονήσεως πρεσβύτερον ἐχ 

ὅ0 παίδων εὐθὺς ὄντα, ὡς διμοιρίαν ἀπονεῖμαι (1)ουΐ. 21, 1Ὁ---117). τὴν 
»- ᾽ ᾽ 4 ΄"» ΄ ’ »Ξ » , ᾽ ι ᾿ ᾿ 

δὲ τροπιχωτέραν τούτων ἀπόδοσιν ἐν ἑτέροις εἰρηχότες ἐπὶ τὰ ἀχόλουθϑα 

τῶν ἐν χερσὶ τρεψώμεϑα ἐχεῖνο προὐποδείξαντες, ὅτι τῆς μισουμένης ὁ Ὦ 

ϑεὸς λέγεται τὴν μήτραν διοηίξας γένεσιν ἀστείων ἐπιτηδευμάτων χαὶ 

χαλῶν ἔργων ἀνατεῖλαι, τῆς φιλεῖσϑαι νομιζομένης αὐτίχα στειρουμένης. 

1 ροβὲ ζωῆς αὐά. ἀντὴηεν Ῥὰρ, αυοὰά ἴοτί. 6χ νόῦθ ἐναντίας παίτ οξὶ; ἀντίπαλον σοηϊ. 
Οὐμὴ Μωσῆς εοαα, δὲ οἵη. Ῥὰρ 3 ἀχονητὶ ΒΕ ἐπίχρισιν] τὴν 5ιιργα 
56γ. (1 ὡς ὃ. τα λοιπα αγειν (516) Ραρ: ἄγει τὰ λοιπὰ ἐσ ά, 8 δυσὶν] δ᾽ ἐστὶν ΟΛΒ 

4. προσφυεστατα ϑεις ονοματα ὕὰρ: ϑεὶς ὀνόματα προσφυέστατα οοὐά. ὃ ὃς Ρὰρ 
ΑΙ τογπὶ δ᾽ Ρὰρ ΟΘΑΒ: οἵ. ΘΗΡ 0 τἀναντία (ὑ, τὴν ἐναντίαν ΟΔΒ ἢ ὀλι- 
γοδέειαν ΗΡ ἔτι μονωτιχὸν οὐηϊ. Μδῃσ, 9. ἀμαϑείας Οὕ, ἀμαϑία Β 

εχϑρων χρημτω μὲν Ῥὰρ ἡδονῶν ΟΠ (Ῥὰρ 7): ἡδονῆς ΟΔΒ χρείττων α 
10 πλούτου] τρόπον ΟΡ: 11 ροβι ἀεὶ δἠά. τῆς φρονήσεως ΘΔ Β, τὴν. ἢ τῆς 
μεισουμενὴς ἀρετῆς ΠΡ: οἵ. σοι, ὁ] οἱ Ῥὰρ 13 Μουσῆς ὰρ: Μωσῆς 

τ 
σοι, εἴ] εἰ ὅδε ὰρ, εἰ δὴ οοπίοϊο νεὼ Π', νεώτερος χαὶ ταὐτὰ φύσει 

Ρὰρ: καὶ τὰ φύσει ΟΠ Ρ, τὰ φύσει Η3, τὰ φύσει τίμια Ὁ 41}, καὶ ταῦτα (ἅτε πρεσβύτερα) 
φύσει ὁοῃϊοῖο, καὶ οἱ φύσει 566]. ΟΠ ἢ πρεσβειῶν (ΠΠ} 14. ἀγαπωμένη Υ 

1Ὁ πρεσβειῶν Η] 10 ουτως ὰρ ι17 πολιὸς βογίρβῖ: παλίὴος ῬΔρ, παλαιὸς 

σοίογὶ γένοιτο ὰρ: ἐγένετο οοὐ, φρονήσεως πρεσβυτερὸν "ὰΔρ: πρεσβύτερον 

φρονήσεως ΟΠΠΡ,, πρεσβυτέρας φρονήσεως ()λ}} 18 ὡς διμοιρεῖαν ἀπονεῖμαι Ῥὰρ: 

ὦ διμοιρίαν ἀπένειμε σοι, 19 αἀποῦωσις ὰρ 20. τρεψόμεϑα Ρὰρ ἃ προῦυ- 

ποδειξαντες "Δρ 21 διανοίξας (ἡ, ἀνοίγειν ΘΔ Β 21 --- 1,1 γένεσιν --- αὐτῆς οἴη. ΟΛΔΒ 
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οἰδὼν“ 1τάρ φησι οχύριος ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς" 5] 

“Ραχὴλ δὲ ἣν στεῖρα“ (6. 29,31). ἄρ᾽ οὐχ ὅταν ἢ ψυχὴ χυοφορῇ 

χαὶ τίχτειν ἄρχηται τὰ ψυχῇ πρέποντα, τηνιχαῦτα ὅσα αἰσϑητὰ στειρού- 

μενα ἀτοχεῖ, οἷς πρόσεστιν ἢ ἐχ φιλήματος ἀλλ οὐχ ἢ διὰ γνησίου 

ὁ φιλίας ἀποδοχή; (11.) ταύτης οὖν τῆς χατ᾽ αἴσϑησιν ζωῆς, ἣν χαλεῖ δ9 

Μασέχ, υἱὸς ἔχαστος ἡμῶν ἐστι τιμῶν χαὶ ϑαυμάζων τὴν τροφὸν χαὶ 

τιϑήνην τοῦ ϑνητοῦ γένους, αἴσϑησιν, ἣν χαὶ ὃ τήϊνος νοῦς, ὄνομα 

᾿Αδάμ, ἰδὼν διαπλασϑεῖσαν τὸν ἑαυτοῦ ϑάνατον ζωὴν ἐχείνης ὠνόμασεν. 

»ἐχάλεσες 1άρ φησιν, ᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ ζωή, ὅτι 53 

Ι0 αὔτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων“ (θη. 3, 20), τῶν πρὸς ἀλήϑειαν 

τὸν ψυχῆς τεϑνηχότων δήπου βίον. οἱ δὲ ζῶντες ὄντως μητέρα μὲν 

ἔχουσι σοφίαν, αἴσϑησιν δὲ δούλην πρὸς ὑπηρεσίαν ἐπιστήμης ὑπὸ 

φύσεως δημιουργηϑεῖσαν. ὄνομα δὲ τοῦ γεννηϑέντος ἐχ ζωῆς, ἣν ἐχ 54 

φιλήματος ἐγνωρίσαμεν, διασυνίστησι Δαμασχύς --- τὸ δὲ μεταληφϑέν 

18 ἐστιν αἴμα σάχχου ---. σφόδρα δυνατῶς χαὶ εὐθυβόλως σάχχον μὲν τὸ 

ΕΣ ψι σῶμα αἰνιξάμενος, αἴμα δὲ ζωὴν τὴν ἔναιμον. ἐπειδὴ γὰρ ψυχὴ διχῶς 

λέγεται, ἦ τε ὅλη χαὶ τὸ γεμονιχὸὺν αὐτῆς μέρος, ὃ χυρίως εἰπεῖν 

ψυχὴ ψυχῆς ἐστι, χαϑάπερ ὀφθαλμὸς ὅ τε χύχλος σύμπας χαὶ τὸ 

χυριώτατον μέρος τὸ ᾧ βλέπομεν, ἔδοξε τῷ νομοϑέτῃ διττὴν χαὶ τὴν 

Ρ. 481 Ν. οὐσίαν εἶναι ψυχῆς, αἴμα μὲν τῆς ἥλης, τοῦ 1 δ᾽ ἡγεμονιχωτάτου πνεῦμα 

2 Ῥαχιὴλ εοαἀά. (Ρὰρ ἢ) σπεῖρα Ῥὰρ ἂρ ΟΛΒ, ἀρὰ Ρὰρ: ἀλλ᾽ (ΘῊΡ 
2. 3. χυοφορῇ χαὶ] ταβ. 1 ππ||. α ὥ. 4 σπειρουμενα Δ 4 οἷς) ἧς Η 

ἐχ)] ἐμ. Ρὰρ χαταφιλήματος Η: 4. ὃ ἀλλ᾽ --- φιλίας οὐ. ΗἸΡ 4. οὐχ ἡ] 
οὐχὶ (ἃ διὰ] ἐκ Η: ὃ φιλίας Ρὰρ: φιλήματος ΘΑ ΒΟΉ: αποδοχὴς [Δρ 
Ροβὶ αἴσϑησιν δα 4, διαδοχης "ὰρ Ὁ υἱὸς] εἰς (ἱ ἐστιν ΔΡ τ τιϑήνην 

Ρὰρ Πρ: τιϑηνὸν σοίογὶ τοῦ) χαὶ τοῦ δὰ ρ 8 διαπλησϑεῖσαν αἸΡΠ! 

ἐκείνης ΟΑΒΡ: ἐκείνην Ρὰρ 6Ἢ 8, 9. ὠνόμασε εχάλεσεν "ΔΡ 9 τὸ οἱ τῆς 
"δῦ. Ῥᾶρ: οπι. σοὐά. ζωὴ ΠΡ: ζωηι ὰρ, ζωὴν οοἰοτγὶ 10 «αι. τῶν] τὸν 0, 

860]. Ναησ. 11 τὸν ΘΟ Π3: τῆς ΡΗ!, τὸν τῆς ΑΒ, οἴῃ. Ῥὰρ ψυχῆς οἵη. Ρὰρ 

τεϑνηχετων (510) ὅηπου Ῥὰρ;: δήπου τεϑνηχότων οοἀά. 14 δαμασχος ὰρ: δαμασχὸν 
εοὐα, 14. 10 τὸ δ᾽ ἐστὶ μεταληφϑὲν οἴη. ΟΔΒ ὃε μεταλημφϑεν ἐστιν ὰᾺρ: 

ὃ ἐπτὶ μεταληφϑὲν ΟΠ 15 συνετῶς Μαῃρ. 11 χαὶ] τε καὶ (ὑὐ 6 (ΟΓΓ. 

εἶπε ΡΠ 158 ψυχὴ ον. ΠΡ ἐστιν 'ᾺΡ Ν 19 χυριώτερον 

μέρος ὦ ὁ τὸ οἴῃ. Ν βλεπωμεν Ρὰρ διττὴν αρ: διπλῆν οοὐ. Ν 
19... 20 εἶναι χαὶ τὴν οὐσίαν ΠΡ 20 τῆς ψυχῆς ἩΡ τῆς Ρὰρ: τὸ τῆς 

εοὐ. Ν δὲ σοι. ἡγεμονιχοῦ τὸ οοῃΐ. Μίδην. 

1.344. Ογίφ. (πιπιεηῖ. ἐπ ὗδη. ρ. 41 (αὐ εὠμπέΐδπι ἰοοιπι)}: κατὰ δὲ τὸν πνευματιχὸν νόμον 

ψυχῆς ἀνοίγει μήτραν..... 10---14,10 ἐπειδὴ --- τοῦ γένους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ Ν 
[0]. 10ὅ τ. 
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δῦ ϑεῖον. φησὶ γοῦν ἄντιχρυς᾽ οψυχὴ πάσης σαρχὸς αἷμα ἐστιν“ (1,ον. 11, 

11). εὖ γε τὸ προσνεῖμαι τῷ σαρχῶν ὄχλῳ τὴν αἵματος ἐπιρροήν, 

οἰχεῖον οἰχείῳ τοῦ δὲ νοῦ τὴν οὐσίαν ἐξ οὐδενὸς ἤρτησε γενητοῦ, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ ϑεοῦ χαταπνευσϑεῖσαν εἰσήγαγεν" οἐνεφύσησε" γάρ φησιν ,ὁ ποιη- 

τὴς τῶν ὅλων εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, χαὶ ἐγένετο ὃ ὃ 

ἄνϑρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν“ (ἃοη. 2, 1). ἧ καὶ χατὰ τὴν εἰχόνα τοῦ 
δ7 ποιητοῦ λύγος ἔχει τυπωϑῆναι. (12.) ὥστε διττὸν εἴδος ἀνθρώπων, 

τὸ μὲν ϑείῳ πνεύματι λογισμῷ βιούντων, τὸ δὲ αἵματι χαὶ σαρχὸς 

ἡδονῇ ζώντων. τοῦτο τὸ εἶδός ἐστι πλάσμα γῆς, ἐχεῖνο δὲ ϑείας εἰχόνος 

δ8 ἐμφερὲς ἐχμαγεῖον. χρεῖος δ᾽ ἐστὶν οὐ μετρίως ὃ πεπλασμένος ἡμῶν 10 

χοῦς χαὶ ἀναδεδευμένος αἷματι βοηϑείας τῆς ἐχ ϑεοῦ" διὸ λέγεται 

»"ὗτος Δαμασχὸς Ἐλιέζερ“ --- ἑρμηνευϑεὶς δέ ἐστιν Ἐλιέζερ ϑεός μου 

βοηϑός ---, ἐπειδὴ ὁ ἔναιμος ὄγχος ἐξ ἑαυτοῦ διαλυτὸς ὧν χαὶ νεχρὸς 

συνέστηχε χαὶ ζωπυρεῖται προνοίᾳ ϑεοῦ τοῦ τὴν χεῖρα ὑπερέχοντος χαὶ 

ὑπερασπίζοντος, μηδεμίαν ἡμέραν ἱδρυϑῆναι παγίως δυνηϑέντος ἐξ ἑαυτοῦ 10 

9 τοῦ γένους ἡμῶν. οὐχ ὁρᾶς ὅτι χαὶ Μωυσέως ὃ δεύτερης τῶν υἱῶν 

ὁμωνυμεῖ τούτῳ; τὸ γὰρ ὄνομα“ φησί ,τοῦ δευτέρου Ἐλιέζερ“, χαὶ 

1 γοῦν] γὰρ Ψυχὴ Ρὰρ 2 εὖ γε οἴῃ. ἢ), γε οἴη. ῬΔΡ προσνέ- 
μον ἢ τῷ τῶν ἢ) (τῷ βιιργὰ βογ, ΠΜ) σαρχῶν Ρὰρ Ὁ: σαρχὸς οὐ, Ν 
ὄγκῳ ὁοοηὶ. ίδηρ, τοῦ αἵματος ΟΔΒ 9. οἰχείαν ΠΕ οἰχείω Ρὰρ Ο, δα. 

τρ. Η"Δ ὉΝ: οἰχεῖον ΤΡ, οὦ. ΟΘΔΒ ἐξ] ἑξῆς α ἤρτησεν Ρὰρ γενητοῦ 
ΗΡΌΜ; γεννητοῦ Ρὰρ ΑΟΒΝ, γε ϑνητοῦ (αἱ 3.. 4 ἀλλ᾽ ὑπὸ Ρὰρ Ὁ: ἀπὸ οοὐά. Ν 
4 ϑεοῦ Ρὰρ Ὁ): ϑεοῦ δ᾽ ἄνωθεν οοὐΐ. Ν ἡ. ὃ ὁ-- ὅλων οι. 0 ὃ ψυχὴν] 

πνοὴν ΤΠ, σάρχα ὈΡ ζῶσαν) ζωης Ρὰρ ἢ Ηῤ: ἣ ὈΜ, εἰ Ρὰαρ ΟΡ(ΒῸΝ ΒΡ, 
ἣν ΟΔΒ καὶ οἴῃ. ἢ) 1 λόγος] ϑεοῦ λόγος ΠΡ Ροβὲ τυπωϑῆναι 
αὐὰ, τὸν ἄνθρωπον 1), [οτί. τοοία ὥστε οἴῃ. Ὁ) εἶδος ΤᾺ} 1).: εἶναι γένος 

οὐ. Ν ὁ ἄνϑρωπος ὈΜ 8 τὸ] τῶτῖι ἀρ, τῶ ὈΜ Ροβδὶ πνεύματι δα. 

καὶ ΘΔΒ βιον, τὰπ| τὰβ. ᾿Μ τὸ] τῶῖι δρ, τῶ (ὗς, τοῦτο ὃ 

9. ζῶν, ἔπ τα8., ὮΝ ἐστιν πλάσμα Ρὰρ Ὁ: πλάσμα ἐστὶ οοὐ. Ν δὲ οἴῃ. 

ΡΝ ᾿ εἰκόνος οἴω. ὮὉΜ 10 δέ εὐ. ἢ οὐ μετρίως οἵα. Ὁ 
μετρίας ΑΒ ὑποπεπλασμένος ΟΔΒ 12 ϑέὲὸς Ρὰρ: ὁ ϑεύός οὐἀά. Ν 
13. ρυβὲ βοηϑός δὐι!. μου Β ὁ ΟἿΡΝ: οἵ. οοίογὶ οἱ Ρὰρ διαλυτὸς Ῥὰρ 

ΠΡΝ: εὐδιάλυτος ἐοἴον! ἢ 14. γεῖρα ὑπερέχοντος ΠΗ (ΡΟΝ: χεῖρα ὑπέχοντος ΗΠ (Ῥὰρ ὕ), 

χάριν οἱ παρέχοντος ΟΛῸΡΣ 15 ἱδρυνϑῆναι ΟΑΤΡ", δυνηϑῆναι Ν 15. 10 τοῦ γέ- 

νους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ Ν 10 τοῦ οπι. Ῥὰρ τὸ γένος 11 φησιν ΡὰΡ 

1---1}1 ΠΡ [0]. 3160 τίς ὁ ϑείων ἐστὶ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα χαὶ ἐναντία τομῆς Μ 

[0]. 289 τοῦ αὐτοῦ τίς ὁ κληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα τῆς τομῆς τῆς ἐναντία τομῆς: φησὶν 

ὁ νομοϑέτης ἄντιχρυς" Ψυχὴ πάσης (51. Π᾽᾿ὃ, ψυχὴ ἄντιχρυς πάσης Μ φοίογὶβ ὁπ.) --- 

βοηϑείας (τούτου «14 ΠΡ). 
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τὴν αἰτίαν ἐπιφέρει" ,,ὃ γὰρ ϑεὸς τοῦ πατρός μου βοηϑός μου. χαὶ 

ἐξεδιατό με ἐχ χειρὸς Φαραώ“ (ἔχοι. 18,4). τοῖς δ᾽ ἔτι τῆς ἐναίμου 60 

χαὶ αἰσϑητῆς ζωῆς ἑταίροις ἐπιτίϑεται ὁ σχεδάσαι τὰς ϑεοσεβείας δεινὸς 

τρόπος, ὄνομα Φαραώ, οὗ τὴν παρανομίας χαὶ ὠμότητος μεστὴν δυνα- 

8 στείαν ἀμήχανον ἐχφυγεῖν ἄνευ τοῦ γεννηϑῆναι τὸν Ἐλιέζερ ἐν ψυχῇ 

χαὶ ἐπελπίσαι τὴν παρὰ τοῦ μόνου σωτῆρης ϑεηοῦ βοήθειαν. παγχάλως 6] 

δὲ τὸν Δαμασχὸν οὐχ ἀπὸ πατρός, ἀλλ᾿ ἀπὸ μητρὸς τῆς Μασὲχ διασυνέ- 

στησεν, ἵνα διδάξῃ ὅτι ἢ ἔναιμος ψυχή, χαῦϑ᾿ ἣν ζῇ χαὶ τὰ ἄλογα, τοῦ 
πρὸς γυναιχῶν μητρῴου γένους οἰχεῖόν ἐστιν, ἄρρενος γενεᾶς ἀμέτοχον. 

10 ἀλλ οὐχ ἣ ἀρετὴ Σάρρα" μόνου γὰρ τοῦ πρὸς ἀνδρῶν μεταποιεῖται, ἐχ 2 

πατρὸς τοῦ πάντων ϑεοῦ μόνου γεννηθϑεῖσα ἢ ἀμήτωρ ἀρχή, «ἀλη 

ϑῶς“ 1τὰ6ρ φησιν ,ἀδελφή μού ἐστιν ἐχ πατρός, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ μητρός“ 

(ἄρῃ. 20, 12). 

(13.) Ἃ μὲν οὖν ἣν ἀναγχαῖον προαχοῦσαι, διεπτύξαμεν" χαὶ γὰρ 08 

18 εἶχεν ἀσάφειαν ἥ πρότασις αἰνιγματώδη. τί δὲ ὁ φιλομαϑὴς. ζητεῖ, 

Ρ. 482 Ν. διερμηνευτέον ἀχριβέστερον: μήποτ᾽ οὖν ἐστι τοιοῦτον, εἰ δύναταί | τις 

ἐφιέμενος τῆς ἐναίμου ζωῆς χαὶ μεταποιούμενος ἔτι τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν 

γενέσϑαι τῶν ἀσωμάτων χαὶ ϑείων πραγμάτων χληρονόμος. τούτων θ4 

μόνος ἀξιοῦται ὁ χαταπνευσϑεὶς ἄνωϑεν, οὐρανίου τε χαὶ ϑείας μοίρας 

80 ἐπιλαχών, ὃ χαϑαρώτατος νοῦς, ἀλογῶν οὐ μόνον σώματος ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ ἑτέρου ψυχῆς τμήματος, ὅπερ ἀλογον ὑπάρχον αἵματι πέφυρται, 

ϑυμοὺς ζέοντας χαὶ πεπυρωμένας ἐπιϑυμίας ἀναφλέγον. πυνϑάνεται θῦ 

Ἰοῦν τὸν τρόπον τοῦτον: ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐχ ἔδωχας σπέρμα τὸ νοητὸν 

ἐχεῖνο, τὸ αὐτοδίδαχτον, τὴ ϑεοειδές, ἀρά γε. .,.2 οἰχογενής μοῦ χληρονο- 

Ὁ μήσει με΄ (ἄφη. 1, 8), ὁ τῆς ἐναίμου ζωῆς ἔγγονος; τότε χαὶ ἐπισπεύσας θ0 

Ἰ τοῦ πατρὸς μου Ῥδρ: ὁπ|. οοὐά, 2 εξειλατο ὕὰρ: ἐξελέξατο (ὐ, ἐξείλετο οοἰοτὶ 

δὲ σοὐὰ, 3. ἑτέροις ΘΟ ΗΡ σχεδασαι τας ϑεοσεβειας Ρὰρ: τὰς ϑεοσεβείας 

σχεδάσαι (ΤΗ͂Ρ, τὰς (τὰ Ο) ϑεοσημείας σχεδάσαι (σχεδάσαι Ὁ) ΟΔ}}, τς. Ρ τοὺς 

ϑεοσεβεῖς σοϊ. Μίδηρ. 4 τὴν] τῆς ΟΡΗ! παρανομίαν ΟΒ ὃ ἐχφυγεῖν] 

εὑρεῖν ΟΡΗ! θ. ϑεου Ραᾶρ: οἵπ. οοἕα. 1. 8 διέστησεν (ὦ, συνέστησεν ΟΔΒ 
8 διόδαξηι ΡΔρ: δείξη οοὐα. χαιϑην Ρὰρ τοῦ] τῶν ΤΌτγη. 9. ἀμέτοχον ὰρ: 
ἀμέτοχος εοὐά. 10 μεταποιειται ὕὰρ: μεταπεποίηται ὁσοαά. 11 μόνη ΔΒ γενη- 

ϑεῖσα (ὦ 14 ἣν ἀναγχαῖον Ῥὰρ (1: ἦν [,, ἀναγκαῖον ἦν οοίοτὶ διαχοῦσαι ὍΛΒ 

1Ὁ πρόφασις ΟΑΒ αἰνιγματώδη οἵη. ἡ 10 ἑρμηνευτέον 0, διερευνητέον σοηϊοῖο 

μήποτε ΟΔΒ 19 μονος ἀξιουται Ῥάρ: ἀξιοῦται μόνος εοαα. 20 ἐπιτυχών ΟΑΒ 

ἀλλὰ οἵη. ἵ’ 20. 231 χαὶ τοῦ ΠΡ: τοῦ ΟΑΒ (Ρὰρ τοῦ γε] χαὶ ἢ) 21 πεφυρται ὰρ: 

πεφύραται σοὐά. 22 ϑυμοῦ ζεόντος ΘΛ, ϑυμοῦ οἰΐααι ΡΠῚ 2 τοῦυτὸν Ῥὰρ: ὁπ, 

ὑσοὐά,., Βρρ)]. ΤΌτγη. δηίο τὸν 2, 24 τὸ νοητὸν ἔχεινο τὸ αὐτοδιδαχτον ὰρ: τὸ αὐτο- 
δίδαχτον, τὸ νοητὸν ἐχεῖνο οὐ. 24 τὸ ϑείοει)δδες Ῥαρ: ον. οοὐὰ, 95. ἔχγονος ΘΡΗ! 
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ϑεὸς ἔφϑασε τὸν λαλοῦντα, τῆς ῥήσεως προαποστείλας ὡς ἔπος εἰπεῖν 
ἰδασχαλίαν. εὐθὺς“ γάρ φησι ,τφρὔωνὴ ϑεοὺ ἐγένετο πρὸς αὐτὸν 

τῷ λέγειν: οὐ χληρονομήσει σε οὗτος“ (θη. 1ῦ, 4), τῶν εἰς τὴν δι 
αἰσήσεως δεῖξιν ἐρχομένων οὐδὲ εἷς: ἀσώματοι γὰρ φύσεις νοητῶν 

ὕτ πραγμάτων εἰσὶ χληρονόμοι. παρατετήρηται δὲ ἄχρως τὸ μὴ εἶπεν“ ἢ ὃ «- 

»ἐλάλησεν“ φάναι, ἀλλὰ τὸ ,φωνὴ ϑεοῦ ἐγένετο πρὸς αὐτὸν“ ὥσπερ 
εὐτόνως ἐμβοήσαντος χαὶ ἀρρήχτως ἐνηχήσαντος, ἵν᾽ εἰς πᾶσαν τὴν 
ψυχὴν διαδοϑεῖσα ἢ φωνὴ μηδὲν ἔρημον ἐάσῃ χαὶ χενὸν ὑφηγήσεως 
ὀρϑῆς μέρος, ἀλλὰ πάντα διὰ πάντων ὑγιαινούσης μαϑήσεως ἀναπλησϑῇ. 

05 (14.) τίς οὖν γενήσεται χληρονόμος; οὐχ ὃ μένων ἐν τῇ τοῦ σώματος 10 

εἰρχτῇ λογισμὸς χαϑ᾽ ἐχοηύσιον Ἰνώμην, ἀλλ ὁ λυϑεὶς τῶν δεσμῶν χαὶ 

ἐλευϑερωϑεὶς χαὶ ἔξω τειχῶν προεληλυϑὼς χαὶ χαταλελοιπώς, εἰ οἷόν 

τε τοῦτο εἰπεῖν, αὐτὸς ἑαυτόν. οὃς γὰρ ἐξελεύσεται ἐχ σοῦ“ φησίν, 

09. (οὗτος χληρονομήσει σε (θη. 10, 4)“. πόϑος οὖν εἴ τις εἰσέρχεταί σε. 

ψυχή, τῶν ϑείων ἀγαϑῶν χληρονομῆσαι, μὴ μόνον ,γῆν,“ τὸ σῶμα. 1Ὁ 

χαὶ ,συγγένειαν“, (τὴν) αἴσϑησιν. χαὶ ,οἴχον πατρός ((ἀδη. 13,1), τὸν 

λόγον, χαταλίπῃς, ἀλλὰ χαὶ σαυτὴν ἀπόδραϑι χαὶ ἔχστηϑι σεαυτῆς, 

ὥσπερ οἱ χατεχύμενοι χαὶ χορυβαντιῶντες βαχχευϑεῖσα χαὶ ϑεοφορηϑεῖσα 

"1 Ξ- χατά τινὰ προφητιχὸν ἐπιϑειασμόν: ἐνθουσιώσης γὰρ χαὶ οὐχέτ᾽ οὔσης 

ἐν ἑαυτῇ διανοίας. ἀλλ᾿ ἔρωτι οὐρανίῳ σεσοβημένης χἀχμεμηνυίας χαὶ 90 

ὑπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ἠγμένης χαὶ ἄνω πρὸς αὐτὸ εἰλχυσμένης, προΐ- 

οὐσης ἀληϑείας χαὶ τὰν ποσὶν ἀναστελλούσης, ἵνα χατὰ λεωφόρου βαίνοι 

1 εφϑασεν ΔΡ ἀποστείλας ΟΛΒ 2 τὴν διὸ, ΟΑΒΗΡ φησιν 
Ρὰρ 3. τῷ] τὸ ΡΠῚ 4. φύσεις} φύσεις εἰς ἃ φύσεις εἰς τὰ (τὰ οἴη. 0) 

νοητὰ πράγματα ΟΛΔΒ ὃ εἰπεῖν δ0 Ὁ ελαλησεν ὕδΔρ: ἐλάλησεν ἄχρως οοσά,, 

ἐλάλησεν αὐτῷ Μαηρ. ϑεοῦ οἵη. ὰρ ἰ ἐμβοήσαντος χαὶ Βογῖρ5ὶ: ἐμβοησαντος 

"ὰρ, χαὶ ἐεοὐά, 1-- ὃ ἐμβοήσαντος --- μαϑήσεως οπι. 1, ἰ ἀρρήτως Δ0Β 

8. εασηῖ ἐρημὸν ΔΡ 10 του Ρὰρ: οἵη. οοἀά, 12 χαταλελοιπὼς εἴο Βαθοὶ 

Ρὰρ: ρμοβὲ ἑαυτὸν ᾿ἴπ. 12. ἐγαηβροβ, ὁοα 10 φησίν ρμοϑὲ γὰρ ἰγάπβροβ. σοαα. 

14 σε] σοι ΔΒ 10 τὴν Δ 0 ]α] 11 σεαυτὴν Β 18 ὥσπερ ΤᾺ 
Ὁ: χκαϑώσπερ ΑΒΟῊ, χαϑάπερ Ρ χατεχόμενοι χαὶ χορυβανϑίωντες (510) ῬΔρ: 

χορυβαντιῶντες χαὶ κατεχόμενοι οσπά, 19. προφορητιχὸν Ι, καὶ δηίο ἐν- 

ϑουσιώσης αὐ. ΑΒ οὐχέτι οὐ ά, 20 οὐρανίῳ) αἰωνίω ΟΛΒ χαὶ 

ἐχμεμηνυίας οσο(ά. 20. 21 χαὶ ὑπὸ τοῦ οντὸς οντῆς (510) ηγμενὴης ὕΔΡ: οπ). οοὐά. 

2] αὐτὸ Ββοτίρδὶ: αὐτῷ ἂρ, αὐτὸν ΟΡ, αὐτὴν ΟΔΛΒ εἱλημένης ἃ 
22 ἀλήϑειαν Α 

4. 5. ἀτώματοι-- χληρονόμοι Ν᾽ [ὁ]. ρῶν, 
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τῆς ὁδοῦ, χλῆρος οὗτος. πῶς οὖν μετανίστασ.) τῶν προτέρων ἐχείνων, 7] 

λέγε ϑαρροῦσα ἡμῖν, ὦ διάνοια, ἣ τοῖς ἀχούειν τὰ νοητὰ δεδιδαγμένοις 

ἐνηχεῖς, ἀεὶ φάσχουσα ὅτι μετῳχισάμην τοῦ σώματος. ἡνίχα τῆς σαρχὸς 

ἠλόγουν ἤδη, χαὶ τῆς αἰσθήσεως, ὁπότε τὰ αἰσϑητὰ πάντα ὡς μὴ πρὸς 

ιν, ἀλήϑειαν ὄντα ἐφαντασιώϑην χαταγνοῦσα μὲν αὐτῆς τῶν | χριτηρίων ὡς 

6 νενηϑευμένων χαὶ δεδεχασμένων χαὶ ψευδοῦς ὑποπεπλησμένων δύξης, 

χαταγνοῦσα δὲ χαὶ τῶν χρινομένων, ὡς δελεάσαι χαὶ ἀπατῆσαι χαὶ ἐχ 

μέσης τῆς φύσεως ἁρπάσαι τὴν ἀλήθειαν εὐτρεπισμένων: μετανέστην 

χαὶ τοῦ λόγου, ἡνίχα πολλὴν ἀλογίαν αὐτοῦ χατέγνων χαίτοι μετεωρίζοντος 

10 χαὶ φυσῶντος ξαυτόν. ἐτόλμα γὰρ τόλμημα οὐ μιχρόν, διὰ σχιῶν μο!: σώματα, 13 

διὰ ῥημάτων πράγματα, ἅπερ ἀμήχανον ἦν. δειχνύναι" χαίτοι σφαλλόμενος 

περιελάλει χαὶ περιέρρει χοινότητι τῶν ὀνομάτων τὰς ἰδιότητας τῶν ὑπο- 

χειμένων ἀδυνατῶν ἐμφάσει τρανῇ παραστῆσαι. παϑοῦσα δ᾽ ὡς ἄφρων 18 

χαὶ νήπιος παῖς ἔυαϑον, ὡς ἄμεινον ἦν ἄρα πάντων μὲν τούτων ὑπεξελ- 

ι1ὸ ϑεῖν, ἑχάστου δὲ τὰς δυνάμεις ἀναϑεῖναι ϑεῷ τῷ χαὶ τὸ σῶμα σωμα- 

τοῦντι χαὶ πηγνύντι χαὶ τὴν αἴσϑησιν αἰσϑάνεσϑαι παρασχευάζοντι χαὶ 

τῷ λόγῳ τὸ λέγειν ὀρέγοντι. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ὅνπερ τῶν ἄλλων Τ4 

ὑπεξελήλυθϑας, ὑπέξελθε χαὶ μετανάστηϑι σεαυτῆς. τί δὲ τοῦτό ἐστιν; 

αἡ ταμιεύσῃ τὸ νοεῖν χαὶ διανηξῖσϑαι χαὶ χαταλαμβάνειν σεαυτῇ, 

0 φέρουσα δὲ χαὶ ταῦτα ἀνάϑες τῷ τοῦ νοεῖν ἀχριβῶς χαὶ χαταλαμβάνειν 

ἀνεξαπατήτως αἰτίῳ. 

1 χληρὸς ουτὸος Ρᾶρ: χληρονόμος οὗτος (οὕτω Ὁ ΟΡ, τὸ γενέσϑαι τῶν ϑείων κληρονό- 
μὸν οὕτω ΟΑΒ, τὸ γενέσθαι τῶν ϑείων αἰ. τσ. ἘΞ μετανιστασαι ὰρ 

2 τὰ νοητὰ δεδιδαγμενοις Ῥὰρ: δεδιδαγμένοις τὰ νοητὰ οοὐά. ὅ. ἐνηχοῦσα ΟΛΔΒ 
φάσχεις ΔΒ μετωχισάμην ὰρ (ὐ: μετωχησάμην σοἰθτὶ σαρκιχῆς (ἢ 

4 ηδὴι Ῥδρ: δὴ σοι, ποτε τ᾽ αἰσϑητα ΡΔΡρ ἢ βογίροὶ: τὰ Ῥὰρ οοὔα,, 

μὴ τὰ Μδηρ. ὃ ἐφαντασιώϑη ΘΕ], χαταγνοὺς "ἢ αὐτῆς τῶν 

Ρὰρ ΘἫΡ: αὐτῶν ΘΔΒ : ὅ---ἴ χριτηρίων --- χρινομένων οἵη. ΟΘΔΛΒ 

ὁ ὑποπεπλησμενων ὰρ: ὑπὸ πυβελησμένων (ἡ, ὑποπεπληρωμένων σοίοτί ὃ μέσης 

μέρους Ι, ὃ ευτρεπισμενον [ἂρ μετανέστη {ἰ, ρμοβί μετανέστην διἰἰ, ἀρ- 

πάσατα τὴν ἀλήϑειαν ΘΔ ἢ 10 ἑαυτόν] αὐτοῦ Δ 11 ὅπερ εοπΐεῖο 

11. 12. χαιτοῖ σφαλλομενος περι(ελαλεὶ κ)χι περίερρι "ὯΡ: τοιγαρηῦν περιέρρει τοῖς σφαλλο- 

μένοις χαὶ περιελάλει ΘῊΡ, τοιγαροῦν περιήει τοὺς σφαλλομένους καὶ περιελάλει ὉΔΒ 

12 χοινότητας ΟΛΒ, κοινότητα ἢ, χοινὸ ν Ρ 12, 19 τὰς ὑποχειμένας τῶν ἰδιοτήτων 

ΔΒ 12. τρᾶνει "ὰρ 14 ἐμαϑον "ὰρ: ἔγνων οοαα, τούτων 

ὁ). Ρὰρ 19 τὸ Ρὰρ: ον. οὐξά, σῶμα οιῃη. ΔΒ 11 τῷ οἱ. (ἱ 
τὸ] τῷ 6Π1  Ρἢ 18 ἐξελήλυϑας υπεξελὃς Ῥᾶρ: ὑπέχκστηϑι οσοὐά, 

σεαυτῆς Ρὰρ αι: χαὶ σεαυτῆς Π΄, ἀφ᾽ ἑαυτῆς ΟΛ, ἀπ᾽ αὐτῆς Ρ(Π}) ἐστι τοῦτο 
φοὔὰ, 20 ἀναϑες Ρᾶρ: ἀνάϑου ὁοὰά, τω τοῦ Δρ: τὸ (ἰ, τῶ οοἰοτὶ 

ΡΙΝΙΟΩΐβ ρογα νοὶ. 1Π]. 2 
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τὸ (18). Τὴν δὲ ἀνάϑεσιν δέξεται τῶν πανιέρων τεμενῶν τὸ ἁγιώτερον " 

δύο γὰρ ἔοιχε συστῆναι, τὸ μὲν νοητόν, τὸ δ᾽ αἰσθητόν. αἰσϑητῶν μὲν 

οὖν φύσεων ὃ χόσμος οὗτος, ἀοράτων δ᾽ ὡς ἀληϑῶς ὃ νοητὸς τὸ 

10 πανϑειόν ἐστιν. ὅτι δ᾽ ὁ ὑπεξελϑὼν ἐξ ἡμῶν νοητῶν χαὶ γλιχόμενος 

ὀπαδὸς εἶναι ϑεοῦ τοῦ φύσεως ἀοιδίμου πλούτου χληρονόμος ἐστί, ὁ 

μαρτυρεῖ λέγων: .,ἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω χαὶ εἶπεν. ἀνάβλεψον εἰς τὸν 

οὐρανόν“ (6 6η. 10, 5), ἐπειδήπερ οὗτος ὃ τῶν ϑείων ϑησαυρὸς ἀγαϑῶν 

-- ονἀνοίξαι γάρ σοι“ φησί οχύριος τὸν ϑησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαϑόν, 

τὸν οὐρανόν“, (Ὠουΐ. 238, 12). ἐξ οὗ δὴ τὰς τελεωτάτας εὐφροσύνας ὃ 

χορηγὸς ἀδιαστάτως ὅει ---- ,ἀνάβλεψον“ δὲ εἰς ἔλεγχον τοῦ τυφλοῦ τῶν 10 

ἀγελαίων ἀνθρώπων Ὑένους, ὃ βλέπειν δοχοῦν πεπήρωται. πῶς γὰρ οὐ 
πεπήρωται, ὅτε χαχὰ μὲν ἀντ᾽ ἀγαθῶν. αἰσχρὰ ἀντὶ χαλῶν, ἄδιχα ἀντὶ διχαίων 

χαὶ πάϑη μὲν ἀντ᾽ εὐπαϑειῶν, ϑνητὰ δὲ ἀντ᾽ ἀϑανάτων ρηται χαὶ νου- 

ϑετητὰς μὲν χαὶ σωφρονιστάς, ἔτι δὲ ἔλεγχον χαὶ παιδείαν ἀποδιδράσχε!, 
χόλαχας δὲ χαὶ τοὺς πρὸς ἡδονὴν λόγους ἀργίας καὶ ἀμαϑίας χαὶ ϑρύψεως 15 

18 δημιουργοὺς ἀποδέχεται; μόνος οὖν βλέπει ὁ ἀστεῖος, οὗ χάριν χαὶ τοὺς 

προφήτας ὠνόμασαν οἱ παλαιοὶ ὁρῶντας (1 Κορ.. 9, 9). ὁ δὲ ἔξω 

προεληλυϑὼς οὐ μόνον ὁρῶν, ἀλλὰ χαὶ ϑεὸν ὁρῶν προησερρήϑη. ᾿Ισραήλ 

“ἡ “1 

[ὅς ἐστι ϑεὸν δρῶν]. οἱ δέ, χὰἂν ποτε | τοὺς ὀφθαλμοὺς διοίξωσι, πρὸς ν. 451} 

γῆν ἀπονενεύχασι τὰ γήινα μετιόντες χαὶ τοῖς ἐν. “Αἰδῃ συντρεφόμενοι. Ὁ 

1 δεξεται Ῥαρ: δέχεται εοαά. αγιωτερὸν Ῥᾶρ: ἀγνότερην οοὐά. 2 νοη- 
τῶν εἱ αἰσϑητῶν ΟΛΒ αἰσϑήσεων μὲν Η(Ρ") 3. χόσμος --- ὁ οἵη. ἃ 

δὲ οσοὐά, ὃ. 4 τὸ πανϑειῦν Ρᾶρ: τὸ πᾶν ϑεῖον ΟΡ Η!, οὗ τὸ πᾶν ϑεῖον ΘΔ ΒΡ, 

τὸ πανδοχεῖον Η 4 δὲ εοὐά. ὁ Ρὰρ ΗΣ οἴῃ. εοἴοτὶ εξελϑων Ῥὰρ 
ἔξω γηίνων {χαὶ ἐφιέμενος) νοητῶν οοηΐ. Οοἰνῃ νοητων Ῥὰρ: οἵὴ, σοὐα, 

ὃ τοῦ] τῆς ΟΑΛΒΡΗ! ἐστιν Ρὰρ 0 ὁ λέγων Η2 (Ραρ Ὁ) ὃς ῬᾺρ: 

οι. ςοὐὰ. 8 γὰρ Ρᾶρ: οῃ. οοὐά. φησιν ῬΔρ τὸν (αγαϑον) ἵδρ: 

τῶν ἀγαϑῶν οοὐὰ. 9. τελεωτάτους (ἱ 10 δε Ρᾶρ: οἵη. οοἰά,, δὴ σοπίοῖϊο 
11 οὐ οη. ΡΗ! 12. ὅτε βογῖρδὶ: ὅταν ὰρ οἱ οοιά. ἀντὶ οοὐά, 

(αισχρα ἀντι) χαλων Ρὰρ: ὁρᾶ ΟΑΒΡΞ, οἴῃ. ΠΗΡ' αδίικα ἀντι διχαιω)ὴν δ: ἀντὶ 

δὲ διχαίων ἀδίχημα ΡΗ!, ἀντὶ δὲ δικαίων ἄδιχα ὁἐοίοτὶ 18. εὐπαϑεῖν (ἱ 

αντ᾽) ἀντὶ οοὐὰ. ηΐρηται ὕὰρ: οἵ. οοαά, 14 ἀποδιδράσχει ΑΒΡΗ! (Ρὰρ ἢ): 

ἀποδιδράσχη ΟΘΗ3 15 τοὺς οα!. ΟΛΔΒ λόγους οἴῃ. Η ἀργίας --- θρύψεως 
οἵη, ΟΑΒ 16 δημιουργοὺς ΡΔΡ: οἵη. οσο04., βθ4 χαὶ τοὺς πρὸς λύγους Θ΄, καὶ τοὺς 
πρὸς ἡδονὴν λόγους ἨΓΡ Εἷς τοροϊαπὶ ἀποδέχηται Η ὁ ἀστεῖος οὖν 

μόνος βλέπει ΟΑΒ, μόνος οὖν ὁ ἀστεῖος βλέπει σοπίοίο, αὐοὰ μοίοδὶ Βαθυΐββο Ρὰρ, ἴῃ 
πὰ βοἰαθ ᾿ἰογαθ μὸν ἰοσὶ ρμοββυηΐ 19 ὃς --- ὁρῶν 860] 5] ἐστιν οοὐά.: οὁπ|. 

Ρὰρ ϑεον ορων δὰρ: ὁρῶν ϑεύόν ὁφιογὶ χαι (αν) Ρὰρ διοιξωσι 
ΒοΙρδῖ: Ραὰρῦ, ΠΠτογάγα π. ππτηθτγιβ σοηνθηΐῖ, διανοίξωσι ΑἸ}, αὐτῶν διανοίξωσι Ὁ, διοίξειε 

(ὑ, διοίξειαν ΗΡ 20 “Λιδη οοὐ. (Ρὰρ): ὕλῃ Τανη., ὕλαις ὁοηΐ, Μαηρ 

συντρεγόμενοι ΟΘΔΒ 
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ὃ μὲν γὰρ ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς αἰϑέρα χαὶ τὰς οὐρανοῦ περιόδους, 19 

πεπαίδευται δὲ χαὶ εἰς τὸ μάννα ἀφηρᾶν, τὸν ϑεῖον λόγον, τὴν οὐράνιον 

ψυχῆς φιλοϑεάμηνος ἄφϑαρτον τροφήν, οἱ δὲ πρὸς τὰ χρόμμυα χαὶ τὰ 

σχύρδα, τὰ περιοδυνῶντα τὰς χόρας χαὶ χαχηῦντα χαὶ χαταμύειν ποιοῦντα, 

ὁ χαὶ τὰς ἄλλας πράσων χαὶ νεχρῶν ἰχϑύων δυσοδμίας, οἰχείας Αἰγύπτου 

τρυφάς. οἐμνήσϑημεν“ γάρ φασι, τοὺς ἰχϑύας, οὗς ἠσθίομεν ἐν Αἰγύπτῳ 80 

δωρεάν, χαὶ σιχύας, πέπονας, πράσα, χρόμμυα, σχύρϑα" νυνὶ δὲ ἢ ψυχὴ 

ἡμῶν χατάξηρος, οὐδὲν πλὴν εἰς τὸ μάννα οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν“ (Νυμη. 11, 

ῦ. 0). (16). συντείνει δὲ πρὸς ἠϑοποιίαν χαὶ τὸ ,ἐξήγαγεν αὐτὸν 8] 
ι ἔξω“, ὅ τινες εἰώϑασιν ὑπ᾽ ἀμουσίας ἤϑους γελᾶν φάσχοντες" εἴσω 1άρ 

τις ἐξάγεται, ἢ ἔμπαλιν εἰσέρχεται ἔξω; ναί, φαίην ἄν, ὦ χαταγέλαστοι 

χαὶ λίαν εὐχερεῖς: ψυχῆς γὰρ τρόπους ἰχνηλατεῖν οὐχ ἐμάϑετε, ἀλλὰ 

σωμάτων τὰς ἐν τούτοις μεταβατιχὰς χινήσεις μόνας ἐρευνᾶτε. διὸ χαὶ 

παράδοξον ὑμῖν φαίνεται εἴ τις ἐξέρχεται εἴσω ἢ εἰσέρχεται ἔξω" τοῖς 

2. δὲ Μωυσέως γνωρίμοις ἡμῖν οὐδὲν τῶν τοιούτων ἀπῳδόν ἐστιν. ἢ οὐχ 82 

ἄν εἴποιτε, τὸν μὴ τέλειον ἀρχιξρέα, ὁπότε ἐν τοῖς ἀδύτοις τὰς πατρῴους 

ἁγιστείας ἐπιτελεῖ, ἔνδον εἶναί τε χαὶ ἔξω, ἔνδον μὲν τῷ φανερῷ σώματι, 

ἔξω δὲ ψυχῇ τῇ περιφοίτῳ χαὶ πεπλανημένῃ. χαὶ ἔμπαλίν τινα μηδὲ 
γένηυς ὄντα τοῦ ἱερωμένου ϑεηφιλῇ χαὶ φιλόϑεον ἔξω τῶν περιρραντηρίων 

Ἢ ἑστῶτα ἐσωτάτω διατρίβειν, ἀποδημίαν ἡγούμενον ὅλον τὸν μετὰ σώματος 

βίον, ὁπότε ὃὲ δύναιτο τῇ Ψυχῇ μόνῃ ζῆν, ἐν πατρίδι καταμένειν 

1 ἀνατείνει (ανατεινεῖν ΡΔρΡ) τὰς ὄψεις Ρὰρ (ἡ: τὰς ὄψεις ἀνατείνει σοἰοτὶ χαι τας 

φυραίνου περιο)δους, πεπαιδευται (ὃε χαὶ εἰς) ᾿Δρ βιιρρίον! (ν. Ῥγοϊοροιηθπα): ὁπ). οοπά. 

2 τὸ μαννα ἀφοραν ΡΆΡ: ἀφορᾶν τὸ μάννα (ΠΡ Η}}, ἀφορῶν τὸ μάννα ὁοίοτὶ τῶν ϑείων 

λόγων Ὁ τῆς οὐυρανιίου) ΡΔρ οὐρανίων Ἄσοπὶ. Μδηρ. 3. φιλοϑεάμονος ψυχῆς 
ἴγαπβροβ. ὁοά «ἅ σχορδα Ρᾶρ: σχόροδα ἐοὐά. περιοδυνῶντα βογίρδὶ ("0 ὃ): 

περιοδυνοῦντα Ο(, περιδινοῦντα ΔΒΗΡ χαχηοῦντα Νηρ: χυχῶντα σοι. (Ρὰρ 7) 

ἢ, δυσωδίας ὃ φασι Ραρ: φησι ἐσοὐ, ἐν Αἰγύπτῳ ον. ΑΒ ἴ χαι 
βὰρ: τοὺς οοὐὰ, σιχύους ΠῚ (7) κρόμμυα ὁπ]. (ἱ σχορᾶα ὕὰρ: σχόροδα 

ΘΆΒΗ, σχύρωδα (ἰ, σχόραδα 1" 8 εἰς ὰρ ΟΛΒ: πρὸς ΟΘΠΡ οἱ Ρὰρ: οἴῃ. 

εοὐα, ἡμῶν οπι. Ρὰρ 10 εἰώϑασι ροκὶ ἥϑους ἰγάπβροβ, οοαή, ὑπὸ 

εοήι, 11 εξαγεν ὰρ εἰσάγεται ὁοπίοῖο φαίην Ῥὰρ: ἔφην (ΠΡ, 

φήσοι τις Ὁ, φήση τις Α!} 10 τὰς] τὰ (ὦ τούτοις] τόποις οοπὶ. Μαπρ, 

μόνος Ὁ ἐραυναται, [α!50. σοτγι, ἰπ ἐραυνευτε ΓᾺΡ καὶ ὕὰρ: οἵη. οὐαά, 

14. ἢ εἰσέρχεται ἔξω ἴπ΄ τῶν. ΠΠΞ οἱ ΡΣ ιῦ Μωσέως οοὐά. τῶν τοιουτων 

Ρὰρ: τούτων εοὐά, Ιῦ μη Ρὰρ: μὲν οοὐβα. τοῖς οἴω. ὦ πατρώους 

ΟΠΡΗ! (Ρὰρ 9): πατρώας ΟΛΒ, πατρίους Η 11 ἐπιτελεῖν Β 18 περιφυτωι 

Ρὰρ 19. φιλοϑεον Ρὰρ (γίαπρ.): ϑεόφιλον οοάμ. τῶν οἷν. Ρὰρ 

2] ὑπόϑεν ἃ δὲ οἴω. ΟΛΒ δ᾽ ἐδύνατο ΡΗ! τηῖ Ρδρ: οἵ. δοσά. 

εἰ Ρὰρ: ὡς ἐν ΟΒΟΗΡ, καὶ ὡς ἐν α 
«) 
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88 ἡπολαμβαάνοντα; χαὶ γὰρ φλιᾶς μέν ἐστιν ἔξω πᾶς ἄφρων, χἄν συνημε- 

ρεύων μηδ᾽ ἀχαρὲς ἀπολείπηται, εἴσω δὲ πᾶς σοφός, χἄἂν μὴ μόνον χώ- 

ραις ἀλλὰ χαὶ μεγάλοις χλίμασι τἧς διῳχισμένος τυγχάνῃ χατὰ δὲ 

Μωυσῆν οὕτως ὃ φίλος ἐγγύς ἐστιν, ὥστε ἀδιαφορεῖ ψυχῆς" λέγει γάρ᾽ 

84. .2}δῳ φῇωος, ὁ ἴσος τῇ ψυχῇ σου“ (Π6υϊ. 18, 6). χαὶ ὁ ἱερεὺς μέντοι 

ἄνθρωπος οὐχ ἔσται χατ᾽ αὐτὸν ὅταν εἰσίῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἀγίων, ἕως 

ἄν ἐξέλϑη, “ (μον. 10.11), οὐ σωματιχῶς, ἀλλὰ ταῖς χατὰ ψυχὴν χινή- 

σεσιν. ὁ γὰρ νοῦς, ὅτε μὲν χαϑαρῶς λειτουργεῖ ϑεῷ, οὐχ ἔστιν ἀνϑρώ- 

πινος, ἀλλὰ ϑεῖος. ὅτε ὃὲ ἀνθρωπίνῳ τινί, τέτραπται χαταβὰς ἀπ᾽ οὐ- 

φςν 

ρανοῦ, μᾶλλον ὃξ πεσὼν ἐπὶ γῆν ἐξέρχεται, [ χἂν ἔτι μένῃ τὸ σῶμα ἔν- ν. 45. 

85 ὃον αὐτῷ. ὀρϑότατα οὖν εἴρηται: ,ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω“ τῶν χατὰ τὸ 11 

σῶμα δεσμωτηρίων, τῶν χατὰ τὰς αἰσϑήσεις φωλεῶν. τῶν χατὰ τὸν ἀπα- 

τεῶνα λόγον σοφιστειῶν, ἐπὶ πᾶσιν αὐτὸν ἐξ ξχαυτοῦ χαὶ τοῦ δοχεῖν 

αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι Ἰνώμῃ νοεῖν τε χαὶ χαταλαμβάνειν. 

80 (11.) Προαγαγὼν δὲ αὐτὸν ἔξω φησίν: ,ἀνάβλεψον εἰς τὸν οὐρα- ιὖ 

γὸν χαὶ ἀρίϑμησον τοὺς ἀστέρας, ἐὰν δυνηϑῇς ἐξαριϑμῆσαι αὐτούς. 

οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου“ (ἄφθη. 18, ὃ). παγχάλως εἶπεν οὕτως 

ἔσται“, ἀλλ οὐ τοσοῦτον, τοῖς ἄστροις ἰσάριϑμον. οὐ γὰρ τὸ πλῇϑος 

αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ χαὶ μυρία ἄλλα τῶν εἰς εὐδαιμονίαν δλόχληρον χαὶ παν- 

81 τελῇ βούλεται παρεμφῆνα!. οὕτως οὖν ἔσται, φησίν, ὡς ἔχει τὸ δρώ- Ὁ 

1 ὑπολαμβάνοντα βογρ5ὶ: ὑπολαμβάνειν Ρὰρ ΘΠ, ὑπολαμβάνει ΟΔΒ φλιᾶς ΔΒ 

(ΠΟΘ 5061 αὐ ῬΒγγπἰσθαιη, ν. Ἰνοθοοκ Ρ. 209): φιλίας Ρὰρ (Ὁ) οἱ οοίογὶ 2 ἀπο- 

λίπηται ΘῊΡ δὲ οὐ). (ΠΗΡ 3. διωχισάμενος Δ, διωχησάμενος Β, διω- 

κισμοῖς αὶ τυγχάνῃ Τύγη.: τυγχάνοι Ῥὰρ οἱ οοἀά. δὲ οὔ). ὰᾺΡ 

4 Μωσῆν οοὐά. οὐτως ὁ φίλος Ρᾶὰρ: ὁ φίλος οὕτως ΟΛΑΒΕ, ὁ φύιος οὗτος 

ΠΡ ἀδιαφορεῖν ΘΔ Β Ὁ ἔσται σοαά.: ἐστιν Ῥὰρ ὅταν οἴῃ. Ὁ 
ἕως} ὡς Ρὰρ ὦ ἐξέλϑοι ΔΒ σωματιχῶς ὕὰρ ΟΠ: σωματιχαῖς ΑΒ6 

8 οταν Ρὰρ χαϑαρος ΡῺΡ 9. ἀλλὰ] ἀλλ ἢ 6ΟΠΡ ἀπ᾿) ἐξ ΟΑΒ 
10. 11 ἔνδον Ρὰρ ΠΡ: ἐνδεῖ σοίοτὶ 13 τῶν χατας ΡᾺΡ 159. ροβὶ δοχεῖν 

αἀά. δίχην (ἱ 14. χαὶ αυτοχρατορι γνωμηῖ 'Δρ: γνώμη καὶ αὐτοχράτορι οοἥά. 

15. προσαγαγὼν ΘΔ αὐτὸν οἵη. "ΔᾺΡ 10. 11 τοὺς --- αἰΐθγατη (ουτω)ς} 

9 ΠΠπτογὰθ ονδηϊάδο, ὰπι, οἱ νἱ α., 5. Ἰΐποαθ θχοϊϑυηῖ, τὰ πὶ 4 ΠΠἰογαθ ὀνϑηΐάδο ἴῃ ΡᾺΡ 

10 αστηρᾶς Ὰρ ἐξαριϑμῆσαι οχ ΙΧ ΧΟ Τ ἀγη.: τοῦ ἀριϑμῆσαι οοὐ. Ν 18 ροϑκὶ 
οὕτως ἔσται αὐά. τὸ σπέρμα σου ν 18 αριῆμον Ῥὰρ 18,. 19. τοῦ πληϑὸς αὐτὸ 
Ῥὰρ: αὐτὸ (αὖ ΑἹ τὸ πλῆϑος οοὐἰά., αὐτὸ πλῆϑος Ν 19. μυρία αλλα ὰρ: ἄλλα μυρία 

οὐ. Ν ὁλόχληρα ΘΔΒ 20. παρεμφῆναι ΟΠΠΡῚΝ : παραπεμφϑῆναι ΟΛΒΡΣ, 

παρεμφαίνειν Ρὰρ (Ὁ) 

ὃ 5464. ἄνϑρωπος κἀ κβασογάοίοιη. τοίου οἱ τηγβίϊοα ταϊοπο οαάθηη ἱπίογρτγοίαίων τὶς. 

Ἠτ}}. πὶ ον. ΧΟ 11 ρμ. 244, 158--21,1 προαγαγὼν --- σβέννυσϑαι Ν᾽ [0], 10ὃν. 
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μενὴν αἰϑέριον, οὕτως οὐράνιον, οὕτως αὐγῆς γέμον ἀσχίου χαὶ χαϑαρᾶς 

- οὐρανοῦ γὰρ ἀπελήλαται νὺξ. χαὶ αἰϑέρος τὸ σχότος ---. ἄστεροει- 

δέστατον. εὖ διαχεχοσμημένον, τάξει χρώμενον ἀχλινεῖ τῇ χατὰ ταὐτὰ 

χαὶ ὡσαύτως ἐχούσῃ. βούλεται γὰρ ἀντίμιμον οὐρανοῦ, εἰ δὲ χρὴ χαὶ 88 

8 πρησυπερβάλληντα εἰπεῖν, οὐρανὸν ἐπίγειον ἀποφῆναι τὴν τοῦ σοφοῦ 

ψυχὴν ἔχουσαν (ἐν ἑαυτῇ χαϑάπερ) ἐν αἰϑέοι χαϑαρὰς φύσεις, τεταγ- 

μένας χινήσεις, χορείας ἐμμελεῖς, ϑείας περιόδους, ἀρετῶν ἀστεροειδε- 

τατας χαὶ περιλαυμπεστάτας αὐγάς. εἰ δ᾽ ἀμήχανον αἰσϑητῶν ἀστέρων 

ἀριϑμὸν εὑρεῖν. πῶς οὐχὶ μᾶλλον νοητῶν: ἐφ᾽ ὅσον 1ὰρ οἶμαι τὸ χρῖ- 89 

10 γὴν τοῦ χρίνοντος ἄμεινον ἢ χεῖρον --- νοῦς μὲν γὰρ ἄμεινον αἰσϑήσεως, 

διανοίας δὲ ἀμβλύτερον αἴσϑησις --- ἐπὶ τοσοῦτον χαὶ τὰ χρινύόμενα 

διενήνοχεν: ὥστε μυρίῳ πλήϑε: τὰ νηητὰ τῶν αἰσϑητῶν ὑπερβάλλειν. 

τοῦ γὰρ ψυχῆς ὄμματος βραχυτάτη μοῖρα οἱ χατὰ τὸ σῶμα ὀφθαλμοί" 

τὸ μὲν τὰρ ἔοιχεν ἡλίῳ, λυχνούχοις δὲ οὗτοι μελετῶσιν ἐξάπτεσϑαι τε 

ῖΪ5 χαὶ σβέννυσϑαι. 

(18.) ᾿Αναγκχαίως οὖν ἐπιλέγεται ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ“ 90 

(θη. 10, 6) πρὸς ἔπαινον τοῦ πεπιστευχότος, χαίτοι, τάχα ἄν τις 

εἴποι, τοῦτ᾽ ἄξιον ἐπαίνου χρίνετε; τίς δὲ οὐχ ἂν τι λέγοντι χαὶ ὑπι- 

σχνουμένῳ ϑεῷ προσέχοι τὸν νοῦν, χἂν εἰ πάντων ἀδιχώτατος χαὶ ἀσε- 

30 βέστατος ὧν τυγχάνοι; πρὸς ὃν ἐροῦμεν: ὦ γενναῖε, μὴ ἀνεξετάστως ἢ 9] 

τὸν σοφὸν ἀφέλῃ τὰ πρέποντα ἐγχώμια ἣ τοῖς ἀναξίοις τὴν τελειοτάτην 

ἀρετῶν, πίστιν, μαρτυρήσῃς ἢ τὴν ἡμετέραν περὶ τούτων γνῶσιν αἰτιάσῃ. 

βαϑυτέραν 1ὰρ εἰ βουληϑείης ἔρευναν χαὶ μὴ σφόδρ᾽ ἐπιπόλαιον ποιή- 93 

σασϑαι, σαφῶς Ἰνώσῃ, ὅτι μόνῳ ϑεῷ χωρὶς ἑτέρου προσπαραλήψεως 

5. οὐ ῥάδιον πιστεῦσαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ϑνητὸν ᾧ συνεζεύγμεϑα συγγένειαν" 

ὅπερ ἡμᾶς χαὶ χρήμασι χαὶ δόξῃ χαὶ ἀρχῇ κχαὶ φίλοις ὑγείᾳ τε χαὶ 

86 ἡ. ῥώμῃ σώματος χαὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀναπείθει πεπιστευχέναι. τὸ ὃὲ | ἐχ- 98 

3. αἰϑερος ΡὰρΡ (δίαηρ.): ἀρετῆς ὁοα. Ν Ὡ, ὃ αστεροειδεστατον Δρ: ἀστροειδέσταταν 

το. Ν ο Ὁ ἐν ἑαυτῇ χαϑάπερ 5[6 Βιρρίονὶ 19 ΠΠτίοταβ. δρ: οἷν. οὐ. Ν 

φύσεις Ν᾽ (Μ]4η6.): φάσεις ὰρ (2) οἱ ἐοβά. Ἴ χρείας ἃ εὐμελεῖς ΟΔΒ 

ϑείους ΟΒ 1. 8 ἀστεροειδεστάτας βογίρ5᾽ {Πρ 7): ἀστροειδεστάτας σοὐ. Ν 

8. χαὶ --- ἀμήχανον οἴῃ. Ν 9. εὑρεῖν] ἰδεῖν (ἱ 10 χρίνοντος δηγρ,: χρινομένου 

Ῥὰρ οἵ ἐοάα. Ν 12 ὑπερβάλλει ΘᾺ 1 τὸ σωμα ὰρΡ Ν: σῶμα (1ῃ5, σώ- 

ματος σδἱοεὶ 14. μέλλουσιν σομϊεῖο 11 καίτοι] χαὶ 18 τοῦτο 

χρίνεται ΟΡΗ! δ᾽ Ρ» τι 6] Η3 19 προσέχειν ΔΒ 20 ὃν οῃι. 

θὰρ ὦ γενναῖε μη Ῥὰρ: μή, μή, ὦ γενναῖε οοιὰ. 21 τελειότητα 0, 

τελεωτάτην ΠΗΡ 22 μαρτυρήσεις ΒΟ γνῶσιν αἰτιάσῃ οἵα. ΟΘΔΒ 
20 ἐραυῦναν Ῥδρ σφόδρα οοαι]. 24. γνωσει Ρὰρ χορις ὰρ 

προσπαραλημψεὼς ᾿ρ, παραλήψεως "Ὁ, παραπλησίως ἡ 21 δ᾽ ΟΑΒ 
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νίψασϑαι τούτων ἕχαστον χαὶ ἀπιστῆσαι Ἰενέσει τῇ πάντα ἐξ ἑαυτῆς ἀπί- 

στῳ, μόνῳ δὲ πιστεῦσαι ϑεῷ τῷ χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν μόνῳ πιστῷ 

μεγάλης χαὶ ὀλυμπίου ἔργον διανοίας ἐστί, οὐχέτι πρὸς οὐδενὸς δελεαζο- 

94 μένης τῶν παρ᾽ ἡμῖν. (19.) εὖ δὲ τὸ φάναι .λογισϑῆναι τὴν πίστιν 
εἰς διχαιοσύνην αὐτῷ “ (6 θη. 18.606)" δίχαιον γὰρ οὐδὲν οὕτως, ὡς ἀχράτῳ ὃ 

90 χαὶ ἀμιγεῖ τῇ πρὸς ϑεὸν μόνον πίστει χεχρῆσϑαι. τὸ δὲ δίχαιον χαὶ 

ἀχόλουθον τοῦτο τῇ φύσει παράδοξον ἐνομίσϑη διὰ τὴν τῶν πολλῶν 

ἀπιστίαν ἡμῶν, οὖς ἐλέγχων ὃ ἱερὸς λόγος φησίν, ὅτι τὸ ἐπὶ μόνῳ τῷ 

ὄντι βεβαίως χαὶ ἀχλινῶς ὁρμεῖν ϑαυμαστὸν μὲν παρ᾽ ἀνϑρώποις, οἷς 

ἀγαθῶν ἀδόλων χτῇσις οὐχ ἔστιν, οὐ ϑαυμαστὸν δὲ παρ᾽ ἀληϑεία βρα- 10 

βευούσῃ, διχαιοσύνης δ᾽ αὐτὸ μόνον ἔργον. 

90 (20.) ,Εἶπε δὲ“ φησί ,πρὸς αὐτόν: ἐγὼ ὁ ϑεὸς ὁ ἐξαγαγών σε 

ἐχ χώρας Χαλδαίων, ὥστε δοῦναί σοι τὴν γὴν ταύτην χληρονομῇσαι“ 

(ἄρῃ. 18, 17). τοῦτ᾽ οὐχ ὑπόσχεσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ παλαιᾶς ὑποσχέ- 

91 σεως βεβαίωσιν ἐμφαίνει. τὸ μὲν οὖν πάλαι δωρηϑὲν ἀγαϑὸν ἔξοδος ἣν 1Ὁ 

ἀπὸ τῆς Χαλδαϊχῃς μετεωρολογίας, ἦτις ἀνεδίδασχεν οὐ ϑεοῦ ἔργον, 

ἀλλὰ ϑεὸν ὑπολαμβάνειν τὸν χύσμον εἶναι χαὶ τό τε εὖ χαὶ τὸ χεῖρον 

ἅπασι τοῖς οὖσι φοραῖς χαὶ τεταγμέναις περιόδοις ἀστέρων ἀριϑμεῖσθϑαι 

χαὶ ἐνθένδε τὴν ἀγαϑοῦ χαὶ χαχοῦ Ἰένεσιν ἠρτῆσϑαι --- ταῦτα δ᾽ ἢ τῶν 

χατ᾽ οὐρανὸν ὁμαλὴ χαὶ τεταγμένη χίνησις τοὺς εὐχερεστέρους ἀνέπεισε 90 

τερατεύεσϑαι: χαὶ γὰρ τὸ Χαλδαίων ὄνομα μεταληφϑὲν ὁμαλότητι παρω- 

2 μιστω Ρὰρ 3. ὀλυμπίας ΟΔΛΒ ἔργον διανοιας ῬΔρ: διανοίας ἔργον 

οὐθά. οὐχετι πρὸς οὐδενος ΡΔρ: πρὸς οὐδενὸς οὐχέτι οσοὐά. 4 δὲ] δαι ὰρ 

ὅ αὐτῶν ΟΔΒ οὐδὲν οὕτως Ρὰρ Ο: οὕτως οὐδὲν σοίοτὶ  ακουληοϑον ῬᾺΡ 
τοῦτο οτι. ΗΡῚ ἐνομίσϑη) ἔδοξε ΟΔΒ 9. δηΐθ οἷς Δἠά. οἷς αἱ δούλων ( 
10 παρα Ρὰρ 11 δὲ ΑΒ αὐτῷ ( 12 εἰπεν Ῥὰρ ος (εξηγαγε) σε 

Ρὰρ (ἢ) 18 εκ χωρας ὕὰρ: ἀπὸ γώρας (, ἐκ γῆς δσοίοτὶ 14 τοῦϑ᾽ Ρὰρ Ρ, 
τοῦτο ΘΔΒ οὐχ οπη., 5οᾷ οὐχὶ ἀηΐο μόνον παδοηὶ ΡΗῚ 15 ἀγαϑὺὸν} τῶ ᾿Αβραὰμ 

ἀγαϑὸν ΠῈ, τῷ “Λβρχὰμ ΠῊ 11 τὸν κόσμον εἶναι ὑπολαμβάνειν ΑΒ, εἶναι τὸν 

χόσμον ὑπολαμβάνειν Ὁ, ὑπολαμβάνειν εἶναι τὸν χόσμον Ὴ (Ὁ) 18 (ἐν) ἅπασι 
Μδῃρ. εχ 83. (9) ἀπασιν ῬΔρ οὐυσιν Ῥὰρ περιόδοις ἀστέρων ΡΔΡ 

ΟἼΗ, περιόδοις ἄστρων ΕΒ: ἀστέρων περιόδοις σοἰοτὶ ἀριϑμεῖσϑαι] ἁρμόττεσϑαι οοηΐ. 
Μδηρ. 19. δ᾽ ἡ βοτίρβὶ: δὴ ΠΡ), δὲ Ρὰρ ΟΑΒ 20 χατ χατὰ τὸν Ρὰρ 
ἡ δα, δῃΐο ὁμαλὴ ΛΟΒΗΞ ὁμαλὴ] μαλαχὴ ΟΔΒ τεταγμένη ΡὰρΡ 3: ἐχ- 

τεταμένη οδἰοτὶ ἀνέπεισε Ῥὰρ Ὁ: ἔπεισε εοὐή, 21 Χαλδαῖον ΡΌΝ 

μεταλημφϑεν Ῥὰρ ονοματητι ῬΔρ, ὁμαλότητα , 

1ὃ --ἶῶϑ,185. ΒΒ (ο]. 41. Φθιωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ὨΗ͂ (0]. 138 

Φίλωνος : τὸ μὲν πάλαι --- διαδοχῆς. 
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νυμεῖ ---, τὸ δὲ νέον ἀγαϑὸν χληρονομῆσαι σοφίαν τὴν ἄδεχτον μὲν 98 

αἰσθήσει, νῷ δ᾽ εἰλιχρινεστάτῳ χαταλαμβανομένην, δι᾿ ἧς ἀποιχιῶν ἢ 

ἀρίστη βεβαιοῦται μετανισταμένης τῆς ψυχῆς ἀπὸ ἀστρονομίας ἐπὶ φυσι- 

οληγίαν χαὶ ἀπὸ ἀβεβαίου εἰχασίας ἐπὶ παάγιον χατάληψιν χαὶ χυρίως 

δ εἰπεῖν ἀπὸ τοῦ γεγονότος πρὸς τὸ ἀγένητον, ἀπὸ τοῦ χόσμου πρὸς τὸν 

ποιητὴν χαὶ πατέρα αὐτοῦ. τοὺς μὲν 1ὰρ τὰς γνώμας χαλδαΐζοντας 99 

οὐρανῷ πεπιστευχέναι, τὸν ὃ᾽ ἐνθένδε μεταναστάντα τῷ ἐπόχῳ τοῦ οὐ- 

ρανηοῦ χαὶ ἡνιόχῳ τοῦ παντὸς χύσμου, ϑεῷ, φασὶν οἱ χρησμοί. χαλός 

1ξΞ ὃ χλῆρος, μείζων ἴσως τῆς δυνάμεως τοῦ λαμβάνοντος, ἐπάξιος δὲ 

10 τοῦ μεγέϑους τοῦ διδόντος. 

(21.) ᾿Αλλ οὐχ ἐξαρχεῖ χρηστὰ ἐλπίσαι! χαὶ ϑαυμάσια ἡλίχα 100 

προσδοχῆσαι τῷ σοφίας ἐραστῇ διὰ τῶν ϑεσπισϑέντων" ἀλλ᾽ εἰ μὴ χαὶ 

τρόπον Ἰνώσεται χαϑ᾽ ὃν ἐφίξεται τῆς τοῦ χλήρου διαδοχῆς, παγχάλε- 

Μ. πον] ἡγεῖται, ἅτε διψῶν ἐπιστήμης χοὶ ἀπλήστως ἔχων αὐτῆς" διὸ πυν- 

18 ϑάνεται φάσχων: δέσποτα, χατὰ τί γνώσομαι, ὅτι χληρονομήσω αὐτήν“ 

(αοη. 10, 8); ἴσως ἄν τις εἴποι μάχεσθαι τοῦτο τῷ πεπιστευχέναι" τὸ 10] 

μὲν γὰρ ἀπορεῖν ἐνδοιάζοντης, τὸ δὲ μηχέτι ζητεῖν ἔργον εἶναι πεπιστευ- 

χότος. λεχτέον οὖν, ὅτι χαὶ ἀπορεῖ χαὶ πεπίστευχεν, οὐ μὴν περὶ τοῦ αὖ- 

τοῦ, πολλοῦ γε χαὶ δεῖ, πεπίστευχε μὲν γὰρ ὅτι χληρονόμος ἔσται σοφίας, 

30 τὸν δὲ τρόπον αὐτὸ μόνον ζητεῖ χαϑ᾽ ὃν ἄν γένοιτο" τὸ δ᾽ ὅτι γενήσε- 

ται, πάντως χατὰ τὰς ϑείας ὑποσχέσεις βεβαίως χατείληφεν. τὸν πόϑον 102 

οὖν, ᾧ χέχρηται πρὸς τὸ μαϑεῖν, ἐπαινέσας ὃ διδάσχαλος ἄρχεται τῆς 

1 χληρονομῆσαι Ρὰρ Ὁ: κτήσασθαι οοαά. ἄδεχτον Ρὰρ ὈΝ; ἀδίδαχτον οοὐά. 
ΠΗ (ἢ 3. δὲ οοἥά. χαταλαμβανομένη Ο Ὡ, 8 ἡ ἀρίστη ἀποιχιῶν 
ΗΡ, ἀρίστη ἀποιχιῶν 1, ὦ. ἀττρολογίας ΟΛΔΒ 4 βεβαίου ΟΘΉΡΊΏΗ, οὐ βε- 

βαίου ΡΞ ὃ τὸ ἀγέννητον ΟΔ ΒΒ, τὰ αἀγενητα Ῥὰρ ἀπὸ τοῦ οἴῃ. ΡΔΡ 

ἀπὸ) ἐπὶ α τοῦ οπι. ἢ ὃ (ποιητὴν) καὶ πατερα αὐτου ΡΔΡ: ποιητὴν καὶ 

χύριον αὐτοῦ (αὐτῆς ΠΗ) Ὁ, πατέρα χαὶ ποιητὴν αὐτοῦ σοι, ταῖς γνώμαις δσοηΐϊ. 

Μδησ. 1 δὲ ΟΟΠΡ, οαν. "ἢ 8 φασὶ ϑεῶ ΟΑ}} 8---ἸΤὉ χαλὸς --- δι- 
δόντος οαη. Ὁ 11 ἡνίχα Ρ 12 τῷ] το Ρὰρ 13 ἐφέξεται {1} 14 διὸ] 

δια ΡδΔρ 18 δέσποτα Ρᾶρ: χύριε ϑεέ οσοὐα. 10 τῷ] τὸ α 11 μὲν 
γὰρ] μεν Ρὰρ 117. 18 εργον εἰναι πεπιστευχοτὸς ΡΔΡ: πεπιστευχότος ἔργον εἶναι 

οοαώ, 18 ργίυβ χαὶ Ρὰρ: οἱ. σοάά. 19 πολλοῦ) καὶ πολλοῦ ν 
πεπιστευχεν μὲν Ῥᾶρ: πεπίστευχε ἑοοἠὰ, ἐστὶ ΟΛΒ Ὡ] παντω Ῥὰρ 
χατείληφε σοὐά. 

106 344ᾳ. Οτίφ. Οοπιπιεπί. ἐπ Θεπ. (αὐ εὐπάεηι ἰοοιπι) ᾿. ὅδ: οὐχ ἦν κατὰ τὸν πιστεύσαντα 

νον νςνς ἀπιστεῖν, ὡς ἄν τις οἰηϑείη. ἀλλὰ μήποτε πιστεύσας πρότερον νῦν χαὶ γνῶσιν αἰτεῖ 
τὴν περὶ τῶν πεπιστευμένων. οἵ, Ἡμποοάογοι! 4υδοϑί. ἴῃ ὅρη. ΧΥ͂, 
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ὑφηγήσεως ἀπὸ στοιχειώδους εἰσαγωγῆς, ἐν ἡ πρῶτον χαὶ ἀναγχαιότατον 

γέγραπται ,λάβε μοι" (ἄ6η. 10,9)" βραχεῖα μὲν ἢ λέξις, πολλὴ δὲ ἢ δύνα- 

103 μις" ἐμφαίνει γὰρ οὐχ ὀλίγα. πρῶτον μέν, ἴδιον, φησίν, οὐδὲν ἔχεις ἀγαϑόν, 

αλλ ὅ τι ἄν νομίσῃς ἔχειν. ἕτερος παρέσχηχεν. ἐξ οὗ συνάγεται ὅτι ϑεοῦ μ χ χὴ 
τοῦ διδόντος χτήματα πάντα, ἀλλ᾽ οὐ τῆς μεταίτου χαὶ τὰς χεῖρας εἰς τὸ ὃ 

104 λαβεῖν προτεινούσης γενέσεως. δεύτερον δέ, χἂν λάβῃς, λάβε μὴ σεαυτῷ, 

δάνειον δὲ ἢ παραχαταϑήχην νομίσας τὸ δοϑὲν τῷ παραχαταϑεμένῳ χαὶ 

συμβαλόντι ἀπόδος, πρεσβυτέραν χάριν χάριτι νεωτέρα, προχατάρχουσαν 

1050 ἀντεχτινούσῃ διχαίως χαὶ προσηχόντως ἀμειψάμενος. (22.} μυρίοι γὰρ ἔξαρ- 

νοι παραχαταϑηχῶν ἐγένοντο ἱερῶν, τοῖς ἀλλοτρίοις ὡς ἰδίοις ὑπ᾿ ἀμέτρου τὸ 

τῆς πλεονεξίας χαταχρησάμενοι. σὺ δέ, ὦ γενναῖε, παντὶ σϑένει πειρῶ μὴ 

μόνων ἀσινῆ χαὶ ἀχιβδήλευτα φυλάττειν ἃ ἔλαβες, ἀλλὰ χαὶ πάσης ἐπι- 

μελείας ἀξιοῦν, ἵν᾽ ὃ παραχαταϑέμενος μηδὲν ἔχῃ τῆς παρὰ σοῦ φυλα- 

100 χῇς αἰτιάσασϑαι. παραχατέϑετο δέ σοι αὐτῷ ψυχήν, λόγον, αἴσϑησιν ὃ 
ζῳοπλάστης, ἃ συμβολιχῶς δάμαλις, χριός, αἷς ἐν ἱεραῖς γραφαῖς ὦνο- 1Ὁ 

μάσϑησαν (θη. 15, 9). ταῦτα δ᾽ οἱ μὲν εὐθὺς ὑπὸ φιλαυτίας ἐνοσφί- 

1017 σαντο, οἱ δὲ ἐταμιεύσαντο πρὸς χαιριωτάτην ἀπόδησιν. τῶν μὲν οὖν 

νοσφιζομένων οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸν εὑρεῖν: τίς γὰρ ἡμῶν ψυχὴν χαὶ αἴσϑησιν 

1 ἀναγκαιότατα (ἱ 9. γέγραπται οἵα. ΘΔ Β ῬΓΐη 5. ἡ οἷ. (ἢ δὲ ἡ ΘΑΒΗ:: 
δὲ ὰρ {ΠῚ} ὥ. ἀγαϑόν οὐ ΘΔ ὃ πάντα οἵη. ΔῈ μεταῖτοῦ αλρ: 

μετ᾽ αὐτὸν 61}, μετ᾽ αὐτοῦ ὁοίοτί. |ἷς μοῖρ: μδΥΞ γθύθη5 ὃχ ΤΌΓΠΘΟΙ οὐ, ἀοβογὶ μία 

ἱπ Ὁ ἴ προκαταϑεμένω ΑἸῈ ὃ συμβαλόντι "0. ΔΒ: σύυ βολόν τι σοοτὶ 

νεωτέραν ΟΡ Η! Ὁ. αντεχτεινουσηι ΠᾺΡ μυρίοι 80 1): πολλοὶ ἐοὐά, ἢ. 10 εξ- 

αρνοι Ῥὰρ Ὁ: ἐξα 0, ἐκ οοίετὶ 10 ἱερων μἴς Βαῦ. Ῥὰρ: δηΐο ἐγένοντο οσοὐά,, οἵη. 

); μοβὶ ἱερῶν «ὐά. πονηροὶ ΠΡ’ ὑπὸ μέτρου ΠΡΠ 11 ρμοϑὶ γενναῖε διά. καὶ 

τῶν ϑείων ὑπήχοε παντὶ σϑένει πειρῶ Δ} 1): πειρῶ παντὶ σϑένει σοὐα, 12 πάσης 
Ρὰρ 1): πλείονος οοὐά. 15. ροβὲ ἀξιοῦν «ἰἀ. ὡς αὐτεξούσιος καὶ δυνατός [Ὁ 

ἵνα Ὁ) ἔχει ὮΝ, ἔχοι ΟΠ [3.14 τῆς παραφυλαχῆς }} 152) παρὰ] περὶ Β 

σοῦ] σοὶ ουυἱ. Μαηρ. (ΠΡ) 14. αἰτιᾶσϑαι Τ᾽ Δρ (77 Νν σοι αὐτῷ} τῇ σῆ προει- 

ρέσει "Ὁ 18. 16 ὠνομάσϑησαν οἵη. ΑΒ 10 ὃὲε Ῥὰρ εὐϑὺς οἴη. ΑΒ, ἴῃ 

τῶβ. ἢ ὑπὸ] ἀπὸ ἃ φιλαυϑιας Ρᾶὰρ, φιλαυτίαν 11 ἐταμιεύσαντο εἷς πα. 
ῬΔρΡ: ροβὲ ἀπόδοσιν ἰγᾶῃπροβ. οὐ α, χαιριωτέραν ὁοπὶ. Μίοηρ, 18, 25,1 αἰγϑησιν 

χαὶ λογον Ῥὰρ: λόγον χαὶ αἴσϑησιν ἑσοαα. 

9--ὶ ΤΡ [0]. 908, ΠῚ, (0]. 12. Φίλωνος ἐκ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος [)}Ὲ (0]. 

Ὡϑον Φίλωνος: μυρίοι---καταγρησάμενοι. 11---1ὖ ΤΜ (0]. 18. 0}, [0]. δὃ71:. Φίλωνος 
ἐκ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ΠῈ [0]. 18ν Φίλωνος: σοὶ λέγεται, ὦ γενναῖε -- ζφο- 

πλάστης. ρμοτγραπὶ μ. 235,19, 
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χαὶ λόγον, πάνϑ᾽ ὁμοῦ ταῦτ᾽ οὔ φησιν ἑαυτοῦ χτήματ᾽ εἶναι, τὸ 

αἰσϑάνεσθαι, τὸ λέγειν, τὸ χαταλαμβάνειν οἰόμενος ἐφ᾽ ἑαυτῷ μόνῳ 

χεῖσϑαι: τῶν δὲ τὴν πίστιν ἱερὰν χαὶ ἄσυλον ὄντως διαφυλαττόντων 108 

ὀλίγος ἐστὶν ἀριϑμός. οὗτοι ταῦτα τὰ τρία ἀνατεϑείχασι ϑεῷ, ψυχήν, 

5. αἴσϑησιν, λόγον: ἔλαβον γὰρ οὐχ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐχείνῳ πάντα ταῦτα, 

ὥστε εἰχότως: ὡμολόγησαν χατ᾽ αὐτὸν εἶναι τὰς ἐχάστων ἐνεργείας, τοῦ 

νηῦ τὰς διανοήσεις, τοῦ λόγου τὰς ἑρμηνείας, τῆς αἰσϑήσεως τὰς φαν- 

τασίας. οἱ μὲν οὖν ἑαυτοῖς ταῦτα ἐπιγράφοντες ἄξια τῆς ἑαυτῶν βαρυ- 109 

ν. 458. Μ. δαιμηνίας 1 ἐχληρώσαντη. Ψυχὴν μὲν ἐπίβουλον, ἀλόγοις πάθεσι πεφυρ- 

1ὸ μένην χαὶ πλήϑει χαχιῶν χατειλημ μένην, τοτὲ μὲν ὑπὸ λαιμαργίας χαὶ 

λαγνείας ὥσπερ ἐν γαμαιτυπείῳ περιυβριζομένην. τοτὲ δὲ ὑπὸ πλήϑους 

αδιχημάτων ὥσπερ ἐν δεσμωτηρίῳ χαϑειργμένην μετὰ χαχηύργων, οὐχ 

ἀνθρώπων, ἀλλ ἐπιτηδευμάτων, ἃ πᾶσι τοῖς χριταῖς [ἢ τιμωρηταῖς] 

αἀγώγιμα γέγονε, λόγον͵ δὲ στόμαργον, ἠχονημένον χατὰ τῆς ἀληϑείας, 

1 βλαβερὸν μὲν τοῖς ἐντυγχάνουσιν, αἰσχύνην δὲ τοῖς χεχτημένοις ἐπιφέ- 

ρώντα, αἴσϑησιν δὲ ἀχόρεστον, ἐμφορουμένην μὲν αἰεὶ τῶν αἰσϑητῶν, 

ὑπὸ δὲ ἀχράτορος τῆς ἐπιϑυμίας μηδέποτε ἐμπλησϑῆναι δυναμένην, 

ἀλογοῦσαν τῶν σωφρονιστῶν, ὡς παρορᾶν χαὶ παραχούειν χαὶ ὅσα ἄν 

ἐπ᾿ ὠφελείᾳ διεξέρχγωνται παραπτύξιν. οἱ δὲ λαβόντες μὴ ἑαυτοῖς. Π0 

30 ἀλλὰ ϑεῷ τούτων ἔχαστον αὐτῷ ἀνέϑεσαν, ἱεροπρεπὲς χαὶ ἅγιον ὄντως 

φυλάξαντες τῷ χτησαμένῳ, τὴν μὲν διάνοιαν, ἵνα μηδὲν ἄλλο ἢ περὶ 

πανϑ ὁμοῦ ταυτ᾽ οὐ Ῥὰρ: πάντα ὁμοῦ ταῦτα (τὰ () ΟΗΡ, οὐ πάντα ὁμοῦ ταῦτα ΔΒ 

εαὐτὸῦ χτηματ᾽ Ρὰρ: χτήματα αὐτοῦ ΠΡ, χτήματα αὐτῷ ΑΒ 2 ἑαυτοῦ "],. 

τ 
ἕαυ "ἢ ὃ τὴν Ρὰρ ΠΡ: οι. οοίοτγὶ 4. ταῦτα οἵη. ΔΡ 

ανατεϑειχασιν Ρὰρ ἅ, ὃ ψυχήν, αἴσϑησιν, λόγον οα. ΔΒ ὃ πανταὰ ταῦτα 

ΡΔΡ: ταῦτα πάντα οσπι, Ὁ ὥστε Ρὰρ (Τγη.): ὅτε α, ὦ τε ΠΡ. ὦ χαὶ ΑΒ 

χατ᾽ αὐτὸν ῬΔρ: καϑ᾽ αὑτὸν ΟΡ, χαϑ᾽ ἑαυτὸν ΑΒΙ, ἴ αἱ ἐρμηνείαι ὰρ 

8 ροβὶ ἄξια αὐ. ταῦτα ΑΒΗ", αὐτὰ ΟΡ, ταυτὰ ΠΙ, ταύτης ὁσοπΐ. Ναηρ. αὐτῶν 

ΑΒ 11. 12. ὥσπερ --- ἀδιχημάτων αἰ. πὶ. Η5 11 χαμαιτύπη ΑΒῈῸΡ 

περιμυριζομένην ( δὲ] δη Ὰ0 12 χαϑειργμένην Ῥαρ: χκαϑειργνυμένην οοὐε, 

1Ὁ ἀλλὰ ὰρ ἡ τιμωρηταῖς ἤδρ: ὁπ). σοι. [ογξ. ἰπυν Ἰαῖοὶ (χαὶ μάρτυσι") 

14 γέγονε Ραρ ΑΒ: γίνεται ΠΡ 15 βλάβην σοηϊοῖο 10 ἀεὶ εοὐὰ, 11 τῆς 
Ῥαρ: οἵὰ. εοὐά. 20 τούτων Ρὰρ εἰ ΗΠ: ταῦτα ὁοίοτὶ αὐτῷ ΗΞ: αὐτῶν 

ἐοίοτὶ οἱ Ρὰρ 21 φυλάξαντες Ὰρ ΠΡ: διαφυλάξαντες ΑΒΟ τῷ χτησαμένω 

Ρὰρ ΟΗΡ-: τὸ κεχτημένον ΑΒ, τὸ χτῆμα οοπὶ. δηρ, τῷ παραχαταϑεμένῳ οοπίοϊο 
μηδὲν οοὐά: μὴ Ῥὰρ ἢ Ῥὰρ Ὁ: ἢ τὰ οοσα, 

19---ἶὐθ,7 014, οἱ μὲν οὖν ταῦτα καλῶς δεξάμενοι χαὶ φυλάξαντες τῷ δεδωχότι τὴν μὲν 

διάνοιαν ἐτήρησαν, ἵνα μηδὲν ἄλλο -- διαγγέλλῃ. 
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ϑεοῦ χαὶ τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ διανοῆται, τὸν δὲ λόγον, ἵν᾽ ἀχαλίνῳ 

στόματι ἐγχωμίοις χαὶ ὕμνοις χαὶ εὐδαιμονισμοῖς γεραίρῃ τὸν τῶν ὅλων 

πατέρα, τὰς πρὸς ἑρμηνείαν ἁπάσας ἀρετὰς εἰς ἕν τοῦτο μόνον ἔργον 

συγχροτῶν χαὶ ἐπιδειχνύμενος, τὴν δὲ αἴσϑησιν, ἵνα φαντασιουμένη τὸν 

αἰσθητὸν ἅπαντα χύσμον οὐρανὸν χαὶ γῆν χαὶ τὰς μεταξὺ φύσεις, ζῷά ὁ 

τε χαὶ φυτά, ἐνεργείας τε χαὶ δυνάμεις αὐτῶν χαὶ ὅσαι χινήσεις χαὶ 

11 σχέσεις, ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς ψυχῇ διαγγέλλῃ. νῷ γὰρ ὁ ϑεὸς χατα- 

λαμβάνειν τὸν μὲν νοητὸν χύσμον δι᾽ ἑαυτοῦ, τὸν δὲ ὁρατὸν δι᾿ αἰσϑή- 
-ι ᾿ ᾿ ’ - - ᾿ - - “- 

σεως ἐφῆχεν. εἰ δὴ δύναιτό τις πᾶσι τοῖς μέρεσι ζῆσαι ϑεῷ μᾶλλον 

ἢ ἑαυτῷ, διὰ μὲν τῶν αἰσϑήσεων εἰς τὰ αἰσϑητὰ διαχύψας ἕνεχα τοῦ 10 

τἀληϑὲς εὑρεῖν, διὰ δὲ τῆς ψυχῆς τὰ νοητὰ χαὶ ὄντα ὄντως φιλοσοφή- 

σας, διὰ δὲ τοῦ χατὰ τὴν φωνὴν ὀργάνου χαὶ τὸν χύσμον χαὶ τὸν δη- 

12 μιουργὸν ὑμνήσας, εὐδαίμονι χαὶ μαχαρίῳ βίῳ χρήσεται. (23.) ταῦτα 

ἐχ τοῦ ,λάβε μοι“ παρεμφαίνεσθαι νομίζω. βουληϑεὶς μέντοι χαὶ τῆς 

ϑείας ἀρετῆς ἀπ᾿ οὐρανοῦ τὴν εἰχόνα ἐπὶ γῆν χαταπέμψαι δι᾿ ἔλεον 158 

τοῦ Ἰένους ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀτυχήσῃ τῆς ἀμείνονος μοίρας, συμβολιχῶς 

τὴν ἱερὰν σχηνὴν χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ χατασχευάζει, σοφίας ἀπειχόνισμα 

113 χαὶ μίψημα. τῆς γὰρ ἀχαϑαρσίας ἡμῶν ἐν μέσῳ φησὶ τὴν σχηνὴν 

ἱδρῦσϑαι τὸ λόγιον, ἵν᾽ ἔχωμεν "ἢ χαϑαρϑησόμεϑα ἐχνιψάμενοι χαὶ ἀπο- 

λουσάμενοι τὰ χαταρρυπαίνοντα ἡμῶν τὸν ἄϑλιον χαὶ δυσχλείας γέμοντα ρ. 439}. 

βίον. τὰ συντείνοντα οὖν πρὸς τὴν κατασχευὴν ἴδωμεν ὃν τρόπον εἰσφέ- 31 

ρειν προσέταξεν. ἐλάλησε“ φησί ,χύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων" εἰπὸν 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, χαὶ λάβετέ μοι ἀπαρχάς, παρὰ πάντων οἷς ἂν δόξῃ 

1 διανηται Ρᾶρ, διανοήσαι Υὶ ἵνα Ρὰρ ἢ 2 ἐγκωμίοις Ῥὰρ ΑΒὉ : ἐγχωμίω 

ΘῊΡ χαὶ εὐδαιμονισμοῖς οἴῃ. ἢ γεγαίροι ν 8. 4 τὰς πρὸς --- ἐπι- 

δειχνύμενος οἵη. ἢ) 4 δὲ οὔ. Β φαντασιούμενοι Β 4. ὃ τὸν αἰσϑητὸν 

ἅπαντα χόσμον Ρὰρ ὈΜΌΕ; τὸν αἰσϑητὸν χόσμον ἅπαντα Ὦμ, πάντα τὸν αἰσϑητὸν κόσμον 

οοὐά. ὃ ρῥγίυβ χαὶ Ρὰρ Ὁ: τε καὶ σοι. ὃ--ἴ ζῷα --- σχέσεις οι). Ὁ 
1 τῇ ψυχῆ ἢ διαγγεληι Ῥὰρ ΠΕ, διαγγέλλοι ν 9. δὴ Ῥδρ: δὲ οοὐά, 

11 τὸ αληϑες Ρᾶρ 13 βίῳ οἴῃ. Ῥὰρ ταῦτ Β 18 ἀκόνα υἱ νυἱά. 1,, ἀχρό- 
τηταν τὴν γῆν 0, γῆς θᾺ χαταπέμψαι ροβί οὐρανοῦ ἰγᾶηβρ. 0 
10 τῆς] τέλεον τῆς ἢ μείζονος ΠῈ 117. 18 χαὶ τὰ -- σχηνὴν οἴη. ΔΒ 
ἀπειχονίσματα χαὶ μιμήματα ἢ 19 ἱδρῦσϑαι Ρὰρ 1): ἱδρύσασϑαι εοὐά. τὸ λό- 

γιον ροϑὲ φησὶ ἐγδῦβροβ. ἢ Ροβὲ λόγιον δάά. διετάξατο ΑΒΡΣ ἵνα οοὐα. Ὁ 
20 τὰ] πρὸς τὸν ἢᾺ 22 φησιν Ρὰρ εἶπον ὁοοαὰ. 28 λάβε α παρα 
παντων Ρὰρ: οἴῃ. οοὐα, 

14--} 0 [ὁ0].ὄ 1719ὃν τοῦ αὐτοῦ ΠᾺ [0]. ΤΟΥ ροβὲ Ἰοοῦμη δὰ τοὶ. 1 ρ. 72,9 δἰ]δίαπι: 
βουληϑεὶς οὖν (οὖν οἴῃ. 0)0) ὁ ϑεὸς τῆς ϑείας --- βίον. 
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τῇ χαρδία, λήψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου“ (Εχοά. 25,1.2.λ: οὐχοῦν χἂν- 114 

ταῦϑα παραίνεσις μὴ ἑαυτοῖς ἀλλὰ ϑεῷ λαβεῖν, τίς τε ὁ διδηύς ἐστιν 

ἐξετάζηντας χαὶ τὰ δηϑέντα μὴ σινομένους, ἀσινῆ δὲ χαὶ ἄμωμα τέλειά 

τε αὖ χαὶ ὁλόχληρα διαφυλάττωντας. τὰς δ᾽ ἀρχὰς δογματιχώτατα ἀνέ- 

ὃ ϑηχεν αὐτῷ τῷ γὰρ ὄντι χαὶ σωμάτων χαὶ πραγμάτων αἵ ἀρχαὶ χατὰ 

ϑεὸν ἐξεταάζονται μόνον. ἐρεύνησον δέ, εἰ ϑέλεις γνῶναι, ἔχαστα, φυτά, 11 

ζῷα, τέχνας, ἐπιστήμας. ἀρ᾽ οὖν αἱ πρῶται τῶν φυτῶν σπερματιχαὶ 

χαταβολαὶ γεωργίας ἣ τῆς ἀοράτου φύσεώς εἰσιν ἀόρατα ἔργα; τί δ᾽ αἱ 

ἀνθρώπων χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων τενέσεις; οὐχ ὡσανεὶ μὲν συναιτίους 

10 ἔχουσι τοὺς τοχέας, τὴν δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ πρεσβυτάτην χαὶ ὡς ἀληϑῶς 

αἰτίαν τὴν φύσιν; τέχναις δὲ χαὶ ἐπιστήμαις οὐ πηγὴ χαὶ ῥίζα χαὶ 110 

ϑεμέλιοι χαὶ εἴ τι ἄλλη πρεσβυτέρας ὄνομα ἀρχῆς ὑπόχειται ἢ φύσις, 

ἧ, πάντ᾽ ἐποιχοδομεῖται τὰ χαϑ᾽ ἔἐχάστην ϑεωρήματα; φύσεως δὲ μὴ 

προὐποχειμένης ἀτελῇ τὰ πάντα. ἐνθένδε μοι δοχεῖ τις ὁρμηϑεὶς εὐστό- 

Ι5. χως εἰπεῖν 

ἀρχὴ δέ τοι ἥμισυ παντός, 
ἀρχὴν αἰνιξάμενος τὴν φύσιν, ἦτις ὡσανεὶ ῥίζα χαταβέβληται πρὸς 

τὴν ἑχάστου συναύξησιν, ἴ χαὶ τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς ἀπένειωεν. 

(234.) εἰχότως οὖν τὸ λόγιον ἀνέϑηχε τὰς ἀρχὰς τῷ ἡγεμόνι 117 

80 ϑεῷ. χαὶ ἐν ἑτέροις ,εἶπεν. φησίν οχύριοςς πρὸς Μωυσῆν λέ- 

Ἴων: ἀγίασόν ᾧἀοἱ πᾶν πρωτότοχον, πρωτηγενές, διανοηϊγον πᾶσαν 

μήτραν ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως χτήνους" ἐμοί ἐστιν“ 

1 λήψεσθε Μαηρσ: λήψεσθαι εοἀά.. λημψεσϑαι Ῥὰρ Ἰ. 2 χαὶ ἐνταῦϑα οοὐά. 
2 λαβεῖν Ῥᾶρ: λαμβάνειν οοἠά. ἐστιν ὁ διδούς σοἀά. Ὁ ἐξετάζοντα (1 

δηῖο ἀσινῇ δάἀά. ἀλλ᾽ Η3 ὃε Ῥὰρ: τε εοὐά, χαὶ ὁπ)|. ΑΒ 4 αὖ χαὶ) 
αὐτὰ Ο διαφυλαττοντος Δρ, διαφυλάττοντα (ἱ, φυλάττοντας Ρ ἀπαρχὰς 
οοηΐὶ. Μδηρ. θ᾽ ἐραυνησὴν Ῥὰρ Ροκὶ ϑέλεις αὐά, μόνον ΑΒ Ἴ αρ᾿ οὐν Ρὰρ: 
ἂἀρά γε οὖν οοὐά, τῶν} τε τῶν (ἱ σπερματιχαὶ] ἀρχαὶ σπέρματα χαὶ ΑΙ} 

5. ἀόρατα] ἄρα τὰ ΠΡ, 6ε]. Η 9. γένεσις Ρὰρ μὲν] μὴ ΡΗ! 10 δ᾽ 

ανωτατωι Ρᾶρ, δ᾽ ἀνωτάτην ΑΒ, διανωτάτην (ἱ πρεσβυτατην Ῥὰρ: πρεσβυτέραν 

οοάα. 11 οὐ] ἡ Ρ 12 ϑεμελιοι Ραμ: ϑεμέλιος οοἀά. ὄνομα 

πρεσβυτέρας ΑΒ ἡ φύσις οἴη. ΑΒ 13. παντὰ Ρὰρ χαϑ᾽ εχαστὴν Ῥὰρ: 
οὐ. σοίογὶ 14. τὰ Ῥὰρ: οπι. σοὐά. εὐϑενῆε Ῥὰρ: ἐντεῦϑεν οοἀά. 

ορμηϑεις Ρᾶρ: οἵη. οοίοτνὶ 10 τοι τὸ Ρ τοῦ παντός ΑΒῊΡ 

11. 18 ἀρχὴν --- παντὸς Ρὰρ: οἵη. ἐἑοὐά, 18 ἀπένειμεν ΗΠ, ἀπένειμε ΡῬὰρ Οὐ: ἀπό- 

νεῖμε Η", οἵ, ΑΒ 19 ἀνέϑηχεν Ρὰρ ΟΡ ἀρχας Ρᾶρ: ἀπαρχὰς εοὐά. 
20 εἰπεν φησιν Ρᾶρ: εἶπε οοὐά. πρὸς Μωυσὴν ὁοοὐά.: Μωί(υσηῦ Ρᾶρ 
21 πασαν Ῥδρ: οἴῃ. οσοὐά, 

10 οἴ. δὰ το]. 1 ρ. 279,10. 
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18 (ἔχοά, 13,.1. 2): ὥστε ἀνωμολογῆσϑαι χαὶ διὰ τούτων, ὅτι τὰ πρῶτα 
χαὶ χρύνῳ χαὶ δυνάμει χτήματα ϑεοῦ, χαὶ διαφερόντως τὰ πρωτογενῇ;. 
ἐπειδὴ γὰρ πᾶν γένος ἄφϑαρτον, διχαίως τῷ ἀφϑάρτῳ προσνεμη- 
ϑήσεται, χαὶ εἴ τις χαὶ συνόλως μήτραν διοιγνύειν ἀπὸ ἀνϑρώ- 
που, τοῦ λογισμοῦ χαὶ λόγου, ἕως χτήνους, αἰσθήσεώς τε χαὶ σώματος. 5 

119 ὁ γὰρ διοιγνὺς τὴν μήτραν ἐχάστων, τοῦ μὲν νοῦ πρὸς τὰς γηητὰς χατα- 
λήψεις, τοῦ δὲ λόγου πρὸς τὰς διὰ φωνῆς ἐνεργείας, τῶν δὲ αἰσϑήσεων 
πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων ἐγγινομένας φαντασίας, τοῦ δὲ σώματος 
πρὸς τὰς οἰχείους αὐτῷ σχέσεις τε καὶ χινήσεις ἀόρατος χαὶ σπερματι- 
χὸς χαὶ τεχνιχὸς ϑεῖός ἐστι λόγος, ὃς προσηχόντως ἀναχείσεται τῷ πατρί. 10 

120 χαὶ μὴν ὥσπερ αἱ ἀρχαὶ ϑεοῦ, οὕτως χαὶ τὰ τέλη ϑεοῦ. μάρτυς δὲ 
Μωυσῆς προστάττων ἀφαιρεῖν χαὶ ὁμολογεῖν τὸ τέλης τῷ χυρίῳ 

21 (Νυπι. 31, 28 88.). μαρτυρεῖ δὲ χαὶ τὰ ἐν χόσμῳ. πῶς; φυ- 
τοῦ μὲν ἀρχὴ σπέρμα, τέλος δ᾽ ὁ χαρπός, ἑχάτερον οὐ Ἰξωρ- 
Ἰίας, ἀλλὰ φύσεως ἔργον. πάλιν ἐπιστήμης ἀρχὴ μὲν ἢ φύσις, [ ὡς μ. 490. 
ἐδείχϑη, πέρας δ᾽ οὐδ᾽ ἦλϑεν εἰς ἀνθρώπους. τέλειος γὰρ οὐδεὶς ἐν ιὸ 
οὐδενὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀλλ ἀψευδῶς αἱ τελειότητες χαὶ ἀχρότητες 
ἑνός εἰσι μόνου. φορηύμεθ᾽ οὖν λοιπὸν ἡμεῖς ἐν τῷ τέλους χαὶ ἀρχῆς 
μεϑορίῳ, μανθάνοντες, διδάσχοντες, Ὑεωπονοῦντες, ἐργαζόμενοι τῶν 

122 ἄλλων ἕχαστον ὡς ἂν ἱδρῶντες, ἵνα τι χαὶ γένεσις πράττειν δοχῇ. νω- 30 
ριμώτερον μέντοι τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ τέλη χατὰ ϑεὸν ὡμολόγησεν ἐπὶ 
τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως εἰπών: ,ἐν ἀρχῇ ἐποίησε“ (θη. 1, 1) χαὶ 
πάλιν ,συνετέλεσεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν“ (οἵ, Θοη. 3.1. 2. 4). 

128 νυνὶ μὲν οὖν ,λαβετέ μοι“ (Εχοά. 25, 2) φησὶ διδοὺς τὰ πρέπονθϑ᾽ 
ἑαυτῷ χαὶ προτρέπων τὰ δοϑέντα μὴ χιβδηλεύειν, ἀλλ᾽ ἀξίως τοῦ δόντος 95 

1 ὥστε οπν. ῬᾺΡ ανομολογησϑαι Ρὰρ, ἀνομολογεῖσϑαι ΑΒ (ἑοηΐ. Μίδηρ) 
2 γρήνῳ] βραίϊιιη 4---ὁ 1{π|| Ὁ 9. χαὶ ἐπειδὴ ἅπαν γένος ΑΒ 4 χαι 
εἰ τις καὶ Ῥὰρ: καὶ εἴ τι ὁοἀα., ὃς οἷός τε χαὶ ουηϊοῖο, χαὶ εἴ τις ἱχανὸς οοῃΐ. 
ΤΙ διοιγνόειν Ῥὰρ ΟΡ: ἀνοιγνύει ΑΒ, διοιγνύει Π ὅ. λογισμοῦ} νοῦ οοηΐ. 
Μδηρ. λογοῦ Ῥὰρ: τοῦ λόγου οοὐε, τῆς αἰσϑήσεως οοαά. θ τὴν 
Ραρ: οἵ. οὐ. 0, 1 χαταλημψεις Ρὰρ Τ δ᾽ ΑΡ 8 ἀπὸ οχ. ΑΒ, ὑπὸ 
Ῥὰρ 9. οἰχείας ΑΒ (ὁ) ἀόρατος σοῃίοῖο ᾿ 10 ϑειος Ρὰρ: καὶ 
ϑεῖος οσοαὰ. 14. δ᾽ ο Ρὰρ, δὲ ὁ ΠἬΡ: δὲ ΑΒ ἑχάτερα (ἱ 10 πέρα ἃ 
δ᾽ οὐδ᾽ ἔλϑη Π', δ᾽ ηλϑὲν Ρᾶρ, δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἔλϑοι ν 11 ἀλλὰ ψευδῶς ΒΠ! 
18 ἑνόής] ἀνθρώπου Β εἰσιν ΤΡ φορηυμεϑα Ρὰρ λοιπὸν οαν. ΑΒ, 
Ροβὶ ἀρχῆς ἰγαῆβροβ. ΠΗΡ ἀρχὴ (ἃ 19. γεηπονοῦντες ΑΒ 
20 ὡς ἂν ἱδρῶντες βογίρδ᾽: ὡσὰν τὄρουντες Ρᾶρ, ὡσανεὶ δρῶντες οοὐά. δοχεῖ ὦ 
21 ἀρχας ΤῬαρ: ἀπαρχὰς ἐοσι.. 234. φησιν Ρὰρ 25. εαὐτωι Ῥὰρ: αὑτῷ οοἀά. 
δοντος Ρὰρ (Μαπρ.): δέοντος ὁοοα μι. 
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φυλάττειν, αὖϑις δ᾽ ἐν ἑτέροις ὁ μηδενὸς χρεῖος ὧν χαὶ διὰ τοῦτο 
λαμβάνων μηδὲν ὁμολογήσει λαμβάνειν, ἕνεχα τοῦ πρὸς εὐσέβειαν ἀλεῖ- 

ψαι χαὶ προϑυμίαν ὁσιότητος ἐμποιῆσαι χαὶ πρὸς ϑεραπείαν ἀχονῆσαι 

τὴν ξαυτοῦ, ὡς ἀποδεχομένου χαὶ δεχομένου τὰς ψυχῆς ἐχουσίους 

ὃ ἀρεσχείας χαὶ γνησίους ϑεραπείας. οἰδοὺ“ 1ᾶρ φησιν εἴληφα τοὺς 1534 

Λευίτας ἀντὶ παντὸς πρωτοτόχου διχνοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν υἱῶν 

Ἰσραήλ" λύτρα αὐτῶν ἔσονται“ (Ναπι. 8, 13). οὐχοῦν λαμβάνομεν χαὶ 

δίδομεν, ἀλλὰ χυρίως μὲν λαμβάνομεν, χαταχρηστιχῶς δὲ διδόναι λεγό- 

μεῦα δι᾿ ἃς αἰτίας εἶπον. εὐθυβόλως δὲ λύτρα ὠνόμασε τοὺς Λευίτας" 

ιὸ εἰς ἐλευϑερίαν γὰρ οὐδὲν οὕτως ἐξαιρεῖται τὴν διάνοιαν ὡς τὸ πρόσφυγα 

χαὶ ἱχέτην γενέσϑαι ϑεοῦ. τοῦτο δ᾽ ἢ ἱερωμένη φυλὴ Λευιτῶν ἐπαγ- 

γέλλεται. 

(238.) Λελαληχότες οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἀναδράμωμεν 130 

ἐπὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς" ὑπερεϑέμεϑα γὰρ πολλὰ τῶν ὀφειλόντων ἀχριβωϑῆ- 

12 ναι. ολάβε μοι" φησί ,δάμαλιν“ ἀζυγα χαὶ ἀχάχωτον, ἁπαλὴν ἔτι χαὶ 

νέαν χαὶ σφριγῶσαν, ἡνιόχησιν χαὶ παιδείαν χαὶ ἐπιστασίαν εὐμαρῶς 

δέξασϑαι δυναμένην ψυχήν" λάβε μὴι χριόν,“ λόγον ἀγωνιστὴν χαὶ 

τέλειον, ἱχανὸν μὲν τὰ σοφίσματα τῶν ἀντιδοξηούντων ἀνατεμεῖν τε χαὶ 

λῦσαι, ἱχανὸν δὲ χαὶ ἀσφάλειαν ὁμοῦ χαὶ εὐχοσμίαν τῷ χρωμένῳ περι- 

0 ποιῆσαι: ολάβε μοι“ χαὶ τὴν ἄττουσαν αἴσϑησιν ἐπὶ τὸν αἰσϑητὸν χόσ- 1)0 

μὴν, οαἴγα,“ πάντα οτριετίζοντα“, χατ᾽ ἀριϑμὸν τέλξιον παγέντα, ἀρχὴν 

Ι δὲ ΑΒ6, οι. ΡΗ! δι᾽ αὐτοῦ (ὦ, διὰ τοῦ ΑΒ 2 λαμβάνειν ΑΒ 

ὁμολογεῖ Βατθ. 4 τὴν] τὸν ΟΠΡΗ! χαὶ δειχομενου Ῥὰρ, καὶ διχομένου οἴῃ. Β, 

566}. Νδῃρ., χαὶ δεξιουμένου ὁσοπίοῖϊο ψυγας ὰρ ἑχουσίους ᾿Ξ ΒαγΌ.: ἐχηυσίου 

Ρὰρ ΑΒΘΗ), ἀκουσίαυ Η Ῥ', ἀχουσίους ἢ ὃ γνησίου "Ὰ} 0 μητρας ᾺΡ 
παρὰ] περὶ ΔΒ 1 μοβὲ οὐχηῦν αἰ χαὶ ΑΒῈ6 8. μοβὲ λαμβάνομεν αἰ ἀ. χαὶ ΠΠΡ 

Βατῦὺ. δὲ οιη. ΟΠ Βατγθ. 8, 9 λεγομετα Ρὰρ Ὁ. δι᾽ ας αἰτιὰς εἰπὸν Δ: 

δι᾿ ἃς εἴπον αἰτίας (11, διὰ τὰς αἰτίας ταύτας ΑἸ}, οπι. Αγ. 9, 10 ὠνόμασε --- 

οὐδὲν οἵη. ΔΡ 11 οἰκέτην ΑΒ δ᾽ Ῥὰρ: οἵπ. οὐ. Βατν. 11. 12 επαγ- 
γέλεται ΡΔΡ 19. 14. ἀναδραμωμεν ἐπὶ τὰ εξ ἀρχῆς Δ: ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἀναδράμωμεν 

εοὐα. 18 φησιν "δ αζυγα ᾶρ: ἄζυγον οοαὰ. ΙὉ νέαν σφριγῶσαν ἡ 

σφιργωπαν ῬᾺΡ ἐπιστασιαν ὕὰλὴρ (απ): ἐπίστασιν οοαά. εὐμενῶς (ἱ 

11 δυναμένην οἵη, (ὦ ψυχήν οἷν. ΔΒ σοι Ρὰρ ΠΡ: μοι χαὶ ΑΒτὶ 

18. 19. ἱχανὸν μὲν --- ἱκανὸν δὲ οἴῃ. ΔΒ 19 νόμου ΔΒ 20 ἄττουσαν πονῖρδὶ: 

διττουσαν ὰμ, διάγουσαν 06... διάττουσαν Μαηρ. 2] χατὰ ὰρ 

1---19 Βαγθογίπαβ ΓΝ δῦ [0]. 194τ- Φίλωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος πραγμά- 

των: μηδενὸς χρεῖος --- ἐπαγγέλλεται. . 
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μεσότητα τελευτὴν ἔχοντα᾽ πρὸς δὲ τούτοις , τρυγόνα χαὶ περιστεράν“ 

(ἄφι. 10, 9), τήν τε ϑείαν χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, πτηνὰς μὲν 

ἀμφοτέρας χαὶ ἄνω πηδᾶν μεμελετηχυίας, διαφερούσας δ᾽ ἀλλήλων, ἧ 

121 διαφέρει γένος εἴδους ἢ μίμημα ἀρχετύπου. φιλέρημος μὲν γὰρ ἢ 

ϑεία σοφία, διὰ τὸν μόνον ϑεόν, οὗ χτῇμα ἐστι, τὴν μόνωσιν ἀγαπῶσα --- μ. 491 Ν. 

συμβολιχῶς αὕτη τρυγὼν χαλεῖται ---᾿ ἥμερος δὲ χαὶ τιϑασὸς χαὶ ἀγελαῖος ὁ 

ἢ ἑτέρα, τὰ ἀνθρώπων ἄστη περιπολοῦσα χαὶ διαίτῃ τῇ μετὰ ϑνητῶν 

1238 ἀσμενίζουσα" περιστερᾷ ταύτην ἀπειχάζουσιν. (20.) ταύτας μοι δοχεῖ 

τὰς ἀρετὰς Μωυσῆς αἰνιξάμενος μαίας Ἑβραίων ὀνομάσαι Σεπφώραν τε 

χαὶ Φουαν (Εχοά. 1, 15)" ἢ μὲν γὰρ ὀρνίϑιον, Φουὰ δὲ ἐρυϑρὸν τὸ 

ἑρμηνεύεται. τῆς μὲν οὖν ϑείας ἐπιστήμης ὄρνιϑος τρόπον τὸ αἰεὶ μετ- 

εωροποηλεῖν ἴδιον, τῆς δὲ ἀνθρωπίνης αἰδῶ χαὶ σωφρησύνην ἐμπηιεῖν, 

129 ὧν τὸ ἐρυϑριᾶν ἐφ᾽ οἷς ἄξιον. δεῖγμα ἐναργέστατον. ,ἔλαβεν δὲ“ φησίν 

»αὐτῷ πάντα ταῦτα“ (6θη. 15, 10). τοῦτ᾽ ἔπαινός ἐστι τοῦ σπου- 

δαίου, τὴν ἱερὰν ὧν ἔλαβε παραχαταϑήχην, ψυχῆς, αἰσϑήσεως, λόγου, 15 

ϑείας σοφίας, ἀνθρωπίνης ἐπιστήμης, χαϑαρῶς χαὶ ἀδόλως μὴ ξαυτῷ, 

130 μόνῳ δὲ τῷ πεπιστευχότι φυλάξαντος, εἶτ᾽ ἐπιλέγει" διεῖλεν αὐτὰ 

μέσα,“ τὸ τίς μὴ προστιϑείς, ἵνα τὸν ἀδειχτον ἐννηῇῷς ϑεὸν τέμνοντα 

τὰς τῶν σωμάτων χαὶ τὰς τῶν πραγμάτων ἑξῆς ἁπάσας ἡρμόσϑαι χαὶ 

ἡνῶσϑαι δοχούσας φύσεις τῷ τομεῖ τῶν συμπάντων ξαυτοῦ λόγῳ, ὃς 30 

131 εἰς τὴν ὀξυτάτην ἀχονηϑεὶς ἀχμὴν διαιρῶν οὐδέποτε λήγει. τὰ γὰρ 

αἰσθητὰ πάντα ἐπειδὰν μέχρι τῶν ἀτόμων χαὶ λεγομένων ἀμερῶν διε- 

ξέλϑῃ, πάλιν ἀπὸ τούτων τὰ λόγῳ ϑεωρητὰ εἰς ἀμυϑήτους χαὶ ἀπερι- 

1 χαὶ Ῥὰρ: τε χαὶ οοδα. ὃ. ἄνω πηδᾶν Ρὰρ ΑΒ; ἀναπηδᾶν ΘῊΡ 
ὃε "Δρ, οη. ({ὈΡ}1' 4. γένους εἶδος ΑΒΕ, ἰογῖ, τοοίο μὲν Ρὰρ (ΠΡ: ομι. 

ΑΒΗΙΓΡ ὅ ἐστιν Ρὰρ αγαπωσαν Ρὰρ 6 δὲ χαὶ (ΗΠ: χαὶ Ρὰρ ΑΒ 
τιϑασσὴς ΑΒ6 8. ἐνασμενίζουσα οοπὶ. αηρ. απειχαζουσιν Ῥὰρ: ἀπειχάζοηυσι 

Βα, ἀπειχάζουσα ΠΡ 9. Μωτῆς οοὔμ.. ὀνομάται ΠΡ. ὠνόμασται Δρ: ὠνόμασε 
ΑΒ, ὠνόμασεν (ὦ 10 ἐρυϑρὰ ΑΒ 11 ἑρμηνεύεται] ὀνομάζεται ΔΒ ᾿ 

ἀεὶ οοὐά. ιὉ ὧν τὸ 'δρ: ὥστε εοαὰ. δεῖγμα ἄξιον ΠΡ Ροβί δεῖγμα 

6. δὲ ΑΒ, [οτί. τϑοῖθ ελαβεν ὃε Δρ: ἔλαβε δέ ΠΡ, ἔλαβε ΑΒΕ 14 πάντα 

ταῦτα ὰᾺρ (ἰ: ταῦτα πάντα εοίοτὶ 11 φυλαξοντὸς ὰρ 18 μετότηῖ τις Ῥὰρ 

μὴ Ῥὰρ ΑΒ: οὐ ΟἿ", ον. ἩΠΡ προστιϑεις ὕαρ: προσϑεὶς οοὐα, αδειχτον 
ὰρ (αιιρ): ἀδίδαχτον ὁοσά, ἐννοῇ (ὦ 19. ργὶὰβ τῶν ὕὰρ: τε τῶν εοοὐά. 

καὶ -- πραγμάτων οἴη, Β τὰς τῶν ὩρΡ: τῶν οοὐά, 20 τῶ τεχεῖ 
Ἐ 

τῷ ὁ εαυτου ὰρ: αὖ ΤΠ, αὐτοῦ οοίοτῖ, αὐτῷ Τάτγη. λόγων Β 21 ὃι- 

χαίων [Δ 1αρ Ῥᾶρ: οἱ. οοὐά, δὲ ροϑὲ πάντα ρυποίιηη ροβιθγιηΐ 

22 μέχρι οοἀμ.: μὲν μεχρι Ρὰρ, δὲ μέχρι Μαηρ. «οχ Με. Οοἰ5).", δ᾽ ἄχρι οοηί. 

δόββοη 
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Ἰράφους αοίρας ἄρχεται διαιρεῖν οὗτος ὁ τομεύς. χαὶ ,τὰ πέταλα τοῦ 

χρυσίου τέμνει τρίχας“ (ἔχοά. 86, 10), ὥς φησι Μωυσῆς, εἰς μῆκος 
ἀπλατὲς ἀσωμάτοις Ἰραμμαῖς ἐμφερές. ἕχαστον οὖν τῶν τριῶν διεῖλε 132 

μέσον, τὴν μὲν ψυχὴν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, τὸν δὲ λόγον εἰς ἀληϑές 

δ τε χαὶ ψεῦδης, τὴν δὲ αἴσϑησιν εἰς χαταληπτιχὴν φαντασίαν χαὶ ἀχα- 

τάληπτον: ἅπερ εὐθὺς τμήματα ἀντιπρόσωπα τίϑησιν ἀλλήλοις“, λο- 

γιχὴὸν ἄλογον, ἀληϑὲς ψεῦδος, χαταληπτὸν ἀχατάληπτον, ἀπολιπὼν τὰ 

πτηνὰ ἀδιαίρετα (θη. 15, 10). τὰς γὰρ ἀσωμάτους χαὶ ϑείας ἐπι- 

στήμας εἰς μαχομένας ἐναντιότητας ἀδύνατον τέμνεσϑαι. 

10 (21.) Πολὺν δὲ χαὶ ἀναγχαῖον ὄντα λόγον τὸν περὶ τῆς εἰς ἴσα 138 

τομῆς χαὶ περὶ ἐναντιυτήτων οὔτε παρήσομεν οὔτε μηχυνοῦμεν, ἀλλ᾽ 

ὡς ἔστιν ἐπιτέανοντες ἀρχεσϑησόμεϑα μόνοις τοῖς χαιρίοις. χαϑάπερ 

Ρ. 492 Μ.  1ὰρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν χαὶ τὰ μέλη μέσα διεῖλεν ὁ τεχνίτης, οὕτως 
χαὶ τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν, ἡνίχα τὸν χύσμον ἐδημιούργει. λαβὼν τὰρ 134 

15 αὐτὴν ἤρξατο διαιρεῖν ὧδε" δύο τὸ πρῶτον ἐποίξι τμήματα, τό τε βαρὺ 

χαὶ χηῦφον, τὸ παχυμερὲς ἀπὸ τοῦ λεπτομεροῦς διαχρίνων: εἶθ᾽ ἕχα- 

τερὴν πάλιν διαιρεῖ, τὸ υὲν λεπτομερὲς εἰς ἀέρα χαὶ πῦρ, τὸ δὲ παχυ- 

μερὲς εἰς ὕδωρ χαὶ γῆν. ἃ χαὶ στοιχεῖα αἰσθητὰ αἰσϑητοῦ χόσμου. 

ὡσανεὶ ϑεμελίηυς, προχατεβάλετο. πάλιν δὲ τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον χαϑ᾽ 130 

0 ἑτέρας ἔτεμνεν ἰδέας, τὸ μὲν χοῦφον εἰς Ψυχρύν τε χαὶ ϑερμόν --- ἐπε- 

φήμισε δὲ τὸ μὲν ψυχρὸν ἀέρα, τὸ δὲ ϑερμὸν φύσει πῦρ --, τὸ δὲ 

βαρὺ εἰς ὑγρόν τε αὖ καὶ ξηρόν: ἐχαάλεσε δὲ τὸ μὲν ξηρὸν γῆν. τὸ δὲ 

ὑγρὸν ὕδωρ. ἔχαστον δὲ τούτων ἄλλας τομὰς ἐδέχετο: ἢ μὲν γὰρ 130 

εἰς ἠπείρους χαὶ νήσγυς διῃρεῖτο, ὕδωρ δὲ εἰς θάλασσαν χαὶ ποταμοὺς 

νὰ 
0 ’ ν»" δ ΜΞ  ΨΞ 4ὶ " Ξ- ᾿ς -᾿ ᾿ - " 

χαὶ ὅσον πότιμον, ἀὴρ δὲ εἰς τὰς ϑέρους χαὶ χειμῶνος τροπάς, πῦρ δὲ 

9. (εἰς) τρίχας οοηὶ. Μαηρ. φησιν Ρὰρ, φησιν ὁ ΑΒ Μωσῆς οοὐά. 

εἰς ὰρ: ἐν (ἰ, ἕν σρίοτὶ “ γραμμαῖς δρ (ΝΜ δηρ.)}: γράμμασιν οοὐά. 4 τὸν δὲ 

λόγον οπ.. ΔΒ ἢ. χαταλημπτιχὴν ὰρ ὃ. ὃ αχαταλημπτον ὰρ 

Ἰ χαταλήμπτον αχαταλήημπτον "ὰᾺρ 8 πτηνὰ] ἑπτά (ἱ ὃ τὰς μὲν γὰρ ΑΒΟ 

8. 9. ἐπιστήμης (ὦ 10 πολὺν δὲ χαὶ) τὸν δὲ ΔΒ δὲ] τε Ὰρ λόγον 

ὄντα Μϑπρ. ΡΘΓ ΘΥΤΟΥΘΠῚ εἰς Ρὰρ Α: οἠι. σοἴοτὶ 11 χαὶ] χαὶ τὸν ὰᾺρ 12 ἔν- 

ἐστιν σοηΐ. Μίαηρ. ἐπιτέμνοντες ὰρ Λ(Η!): ἐπιτεμόντες σοίοεὶ μόνοις Ρὰρ: 

μόνον οσοὐά. 13. γὰρ οἵη. Ρὰρ μέσον Δ 14 ηνιχὰ Ρὰρ: ὅτε οοαι. 

ἢ τὸ πρωτὸν ῥδρ: τὸ μὲν πρῶτον οσοήή, τό τε] τὸ ΔΒ βαρὺ] βραχὺ 

ΘΗΡ 10 λεπτομερους Ρὰρ (Μαηρ.): λεπτοτέρου οοὐά. 10. 11 ἑχάτερα " 
11 δὲ οἢ. ΑΒ 18 ρτίυβ χαὶ ὰρ ΑΒ: τε καὶ ΟἫΡ α Ῥὰρ: οἵη. ὁοαα, 

19. δηῖθ ὡσανεὶ 4. ἃ Α πρηχατεβάλλετο χαὶ τὸ χοῦφον οοἠε, χαὶ δἰ. 

δηΐο χαϑ᾽ ΑΒ 30 ἔτεμνεν οἵη. ἢ 20. 21 ἐπεφήμισεν "δρ 25) γὰρ οι. (ὦ 

24 διηιρειτο ΡΔρ: διήρητο οοὐά, τὸ ὃε υδωρ Ρδρ ϑαλάσσας ΑΒ 



32 ΡΗΙΠΟΝῚΤΒ 

εἰς τὸ χρειῶδες --- ἄπληστον δ᾽ ἐστὶ χαὶ φϑαρτιχὸν τοῦτο --- χαὶ χατὰ 

τοὐναντίον εἰς τὸ σωτήριον, ὅπερ εἰς τὴν οὐρανοῦ σύστασιν ἀπεχληροῦτο. 

1317 ὥσπερ δὲ τὰ ὁλοσχερῆ, οὕτω χαὶ τὰ χατὰ μέρος ἔτεμνεν, ὧν τὰ μὲν 

ἄψυγα, τὰ δ᾽ ἔμψυχα ἣν" χαὶ τῶν ἀψύχων τὰ μὲν ἐν ταὐτῷ μένοντα, 

ὧν δεσμὸς ἕξις, τὰ δ᾽ οὐ μεταβατιχῶς, ἀλλ᾽ αὐξητιχῶς χινούμενα, ἃ ὃ 

φύσις ἢ ἀφάνταστος ἐζῴου" χαὶ τούτων τὰ μὲν τὴς ἀγρίας ὕλης οἰστιχὰ 

ἀγρίων χαρπῶν, οἵ τροφὴ ϑηρίοις εἰσίν, τὰ δὲ τῆς ἡμέρου, ὧν γεωργία 

τὴν προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν ἔλαχε τίχτει δὲ χαρποὺς τῷ πάντων 

138 ἡμερωτάτῳ ζῴων πρὸς ἀπόλαυσιν, ἀνθρώπῳ. χαὶ μὴν ὃν τρόπον τὰ 
"» ᾿ ΎΎΨι. μὰ , 4΄ἷ ἢ ᾽ ὩὩἋ « ᾿ δ ἢ ἄψυχα, καὶ τὰ ψυχῆς μεμηιραμένα διύρει --- τούτων 1ὰρ ἕν μὲν ἀλό- ιτὸ 

Ἴων, ἕν δὲ λογικῶν ἀπέχρινεν εἶδος --- χαὶ λαβὼν ξχάτερον πάλιν 

ἔτεμνεν τὸ μὲν ἄλογον εἰς ἀτίϑασόν τε χαὶ χειρόηϑες εἶδος, τὸ δὲ λογι- 

139 χὸν εἰς ἀτϑαρτόν τε χαὶ ϑνητόν. χαὶ τοῦ ϑνητοῦ δύο μοίρας εἰργάζετο, 

ὧν τὴν μὲν ἀνδρῶν, τὴν δὲ γυναιχῶν ἐπεφήμισε. χαὶ χατ᾽ ἄλλον μέν- 

τοῖ τρόπον τὸ ζῷον εἰς ἄρρεν ἔτεμνε χαὶ θῆλυ: ἐδέχετο δὲ χαὶ ἄλλας 1Ὁ 

ἀναγχαίας τομάς, αἵ διέστελλον πτηνὰ μὲν χερσαίων. χερσαῖα δὲ ἐνύδρων. 

140 ἔνυδρα δὲ ἀμφοῖν τῶν ἄχρων. οὕτως ὁ ϑεὸς ἀχονησάμενος τὸν τομέα 

τῶν συμπάντων αὑτοῦ λόγον διύρει τήν τε ἄμορφον χαὶ ἄποιον τῶν 

ὅλων οὐσίαν χαὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἀποχριϑέντα τέτταρα τοῦ χόσμου στοιχεῖα 

χαὶ τὰ διὰ τούτων παγέντα ζῷα τε αὖ χαὶ φυτά. 30 

14] (28.) Ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον φησὶ , διεῖλεν,“ ἀλλὰ χαὶ , μέσα διεῖλεν,“ 

ἀναγχαῖον χἂν ὀλίγα περὶ τῶν ἴσων τμημάτων ὑπομνῆσαι. τὸ μὲν γὰρ 

142 ἄχρως χατὰ μέσον | διαιρεϑὲν ἴσα ἀποτελεῖ τμήματα. ἄνϑρωπος μὲν μ. 498 Ν. 

Ι ὃὲ ἐστιν Ρὰρ κατὰ οἵη. ΑΒ 3. οὕτω οἵη. Ῥὰρ τεμνειῖν ῬΔρ, 
ἔτεμεν " 4 αψυχα τὰ δ᾽ ἐμψυχα Ρὰρ: ἔμψυχα (ἀπ. ἣν Η!Ρ), τὰ δὲ ἄψυχα εοὐά. 
ἢ ἕξεις 1,} τὰ] τῶν ΔΡΗ! κινουμένων ΑἸ Ὁ φαῦσις Α, πὰρ. ἢΣ αφαν- 

ταστὸς δΔὰρ (δαηρ.): ἄφαντος "ΓΗ!}}), ἄφατος οοίονϊ χαὶ τούτων] τούτων δὲ ΤιιΓη. 

έ 
οιστιτιχα "ὰρ ἴ εἰσίν ὰρ Α: ἐστί φοίοτὶ ἦμ Ρ. ἡμέρας Η 8. ελαχεν ὰρ 

9. ανϑρωπὼν ᾿ὰρ χαὶ μὴν ον ὰρ: χαὶ μὴ μόνον (ἰ; καϑ᾿ ὃν δὲ ΑΒ, ἴῃ τα8. Ρἢ; 

καὶ οὐ μόνον χκαϑ᾽ ἕνα ἴῃ τὰϑ. ἢ’ 10 τῆς ψυχῆς Η ὄιηρει Ρὰρ: διαιρεῖ οοὐά. 

τούτων γὰρ --- ἔτεμνεν οἴω. ΑΒ 11 απεχρινεν Ρὰρ: ἀπέφηνεν ΠΡ χαι λαβων 

Ραμ: λαβὼν δὲ τούτων ΠΡΗ!, ἀλλὰ καὶ τούτων 13 ἐχατερον ὰρ: ἔχαστον (ΠΡ 
12 ετεμνεν Ῥὰρ: διαιρεῖ ΘῊΡ ατιϑασον Ῥὰρ: ἄγριον οοαά. εἶδος ὁοαα.: 
ἢϑος Ρὰρ 18 εἰργάσατο ΔΒ 1 τὸ] τὲ 18 αὐτοῦ ἑοαά. 

λόγων ἢ, ἔργων διηρει ῬΔΡ: διαιρεῖ οοἰα. αμόρφην ῬΔΡ ἄποιον 

οοαα.: ἀπορὸν Ῥὰρ 19 τέσσαρα Η, δ΄ Ρ 90 αὖ Ῥὰρ: οἴῃ. οοἠά. 91 μεσα 
διελεῖν ΡΔᾺΡ 2.2) ἀναγκαῖον χἂν ΤΌγη.: ἀναγχαίως ἂν ὰᾺρ, ἀναγχαίως χἂν οοὐά. 

περὶ] περ Ρὰρ ἴσων] εἰς τῶν (ἰ μὲν τὸ γὰρ ἔγᾶῃβροβ. "ὰρ 22---38,1 ὑπο- 
μνῆσαι --- τμημάτων ὁπ]. Κ᾿ 
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οὖν οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀχριβῶς ἄν ποτε εἰς ἴσα διελεῖν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη 

τῶν τμημάτων τὸ ἕτερον ἐνδεῖν ἢ περιττεύειν, χαὶ εἰ ἡ μείζονι, ἀλλά 

τοι βραχεῖ μέρει πάντως, ὃ τάχα τὴν αἴσϑησιν ἐχφεύγε: τοῖς ἄδρομε- 

ρεστέροις ἐχ φύσεως χαὶ ἔϑους προσβάλλουσαν ὄγχοις, τοὺς δὲ ἀτόμους 

ὅ χαὶ ἀμερεῖς χαταλαβεῖν ἀδυνατοῦσαν. ἰσότητος δὲ οὐδὲν γενητὸν αἴτιον 148 

ἀδεχάστῳ λύγῳ τῆς ἀληϑείας εὑρίσχεται. ἔοιχεν οὖν ὃ ϑεὸς μόνος ἀχρι- 

βοδίχαιος εἶναι χαὶ μέσα μόνος δύνασϑαι διαιρεῖν τά τε σώματα χαὶ 

πράγματα, ὡς μηδὲν τῶν τμημάτων μηὸ ἀχαρεῖ χαὶ ἀμερεῖ τινι πλέον 

ἢ ἔλαττον γενέσϑαι, τῆς δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ ἄχρας ἰσότητος μεταλαχεῖν ἰσχῦ- 

190. σαι. εἰ μὲν οὖν τὸ ἴσον μίαν εἶχεν ἰδέαν, ἱχανῶς ἂν τὰ λεχϑέντα εἴρητο, 144 

πλείονων δ᾽ οὐσῶν οὐχ ἀποχνητέον τὰ ἁρμόττοντα προσϑεῖναι. λέγεται 

γὰρ ἴσον χαϑ᾿ ἕνα μὲν τρόπον ἐν ἀριϑμοῖς, ὡς δύο δυσὶ χαὶ τρία τρισὶ 

χαὶ τὰ ἄλλα ταύτῃ, χαϑ᾽ ἕτερον δὲ ἐν μεγέϑεσιν, ὧν μήχη. πλάτη, 

βάϑη, διαστάσεις εἰσίν: παλαιστὴς Ἰὰρ παλαιστῇ χαὶ πήχει πῆχυς ἴσα 

1 μεγέϑει, δυνάμει δέ ἐστιν ἄλλα, ὡς τὰ ἐν σταϑμοῖς χαὶ μέτροις. ἀναγ- 148 

χαία ὃξ ἐστιν ἰσότητος ἰδέα χαὶ ἢ διὰ ἀναλογίας, χαϑ᾽ ἣν χαὶ τὰ ὀλίγα 

τοῖς πολλοῖς χαὶ τὰ βραχέα τοῖς μείζοσιν ἴσα νενόμισται" ἢ χαὶ πόλεις 

ἐπὶ χαιρῶν εἰώϑασι χρῆσϑαι χελεύουσαι τὸ ἴσον ἔχαστον τῶν πολιτῶν 

ἀπὸ τῆς οὐσίας εἰσφέρειν, οὐ δήπου ἐν ἀριϑμῷ, αλλλ'͵΄ ἀναλογίᾳ τοῦ 

1 οὖν Ρὰρ (ὃ: ὁπ|. οθίθτὶ δύναιτ᾽ ΒΟΤΡ: δυνατ᾽ Ρὰρ, δύναται ἡ ἀχριβῶς 
ἄν βοτῖρδὶ: ἀγρίαν Ῥᾶρ, ἂν ΒΟΉ, οἵη. 2 ἐνδεεῖν (ΡῊ! ἢ] οὐδὲν ἢ 

ΗΡ χαὶ ΡΘΓ ΘΥγογο πὶ ὁπ). Νίδηρ. ὦ τοῦ τῶι Ρὰρ ταχα (την) ὰρ: 

τὴν μὲν οοὐά. ἐχφεύγειν (ὗ τοῖς ὰν ΑΒΗ: τοῖς δὲ ΟΠΡΠ! 

ὅν, 4. α(δρο)μενεστεροις Ρᾶρ, ἀνδρο(μενε)στέροις Β (Ππογαθ πο] βᾶθ ογα586), ἀδρομεστέ- 

ροιῖς 5. τσοτητὸς Ρδρ: ἀνισότητος ΑΒ), ἀνισότης ΠΡ δὲ} δὴ σομΐοῖο 

γενητὸν 5ΟΓΙρΡ5]: ττὸν Ρὰρ, ἴσον ἐσ. ὃ. ὃ αἴτιον αἤεχαστω ΡὰΔρ: αἴτιον δ᾽ ἑχάστω 

ΘΟΠΡ, ἔτι ἀδεκάστω ΑΒ ῦ τῆς οἵα. ΔΒ μόνον (ΠΠ' 8 τὰ πράγματα 
ΑΒ ἀχαρὶ Ὁ, ἀχαρῃὴ ΔΡ καὶ ἐν μέρει ΔΒ 9 ὃε Ρὰρ ἄνω χάτω 
ΠΡ! μελαχειῖιν Ῥὰρ 9. 10 ἰσχύς. ἄγει μὲν ΠΠΡῚ, ἰχὺς εἰ μὲν 10 τὸ ἴσον] 

τοῦ ἴσου ν μίαν εἰχεν ἰδεαν ὕδαρ: μίαν ἰδέαν (ἸΗ}Ρ", ἣν χατὰ μίαν ἰδέαν ΑΒΡΣ 

εἴρητο Δρ (Τυγη.): εἴρηνται (ἢ, εἴρηντο σοἰοτὶ 11 δὲ εοὐά. λέγεται Ρὰρ 

ΑΒ: λέγει ΘῊΡ 12 δύσιν οἱ τρῖσιν Ρὰρ 12) μεγέϑεσιν ὰν ΑΙ}: μεγέϑει 

ΘῊΡ ων Ῥᾶρ: ὡς οοσ. μήχει, πλάτει, βάϑει ΑΒΠἪ, ροβὲ βάϑη αἰ. ἃ ΑΒΡΞ 

14. εἰσί ΑΒΠΡ, τρεῖς δοπίοϊο πηχὴ (δἰ) πηχὺς Ρὰρ : πῆχυς πήχει οοὐα. 

12 μεγέϑη τὶ δυνάμει) ἐν βάρει ΔΑ σταῦμῶ ΔΒ ες 10 δὲ ἀνισότητος 

ΑΒ ἡ δύ ὅλου ἀλογίας (: χαιϑὴν Ρὰρ τὰ οὔ). ν 11 βρα- 
γειχ "ὰΡ 18 ἐπεὶ "ὰρ 19. ἀναλόγως ΗΠ 

10 5.4. οἵ. Αὐ᾽βίοιο! 5 Το ἶσα ΨΠΠῸ ρ. 1901 28 5ε, 

Ῥμε θη 5. ορέγα νο]. ΠΠ. 5) 
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περὶ τὸν χλῆρον τιμήματος, ὥστ᾽ ὁ δραχμὰς ἑχατὸν εἰσενεγχὼν τῷ τὸ 

140 τάλαντον εἰσενεγχόντι δόξαι ἄν ἐπιδεδωχέναι τὸ ἴσον. (29.) τούτων 
“: ΄ Ψ» - ΄ - “κ᾿ ν ᾿ ΄ 

προὐποτυπωϑέντων ἴὸξς πῶς μέσα διελὼν ἴσα διεῖλε χατὰ πάσας τὰς 

ἰσότητος ἰδέας ἐν τῇ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ γενέσει. ἀριϑμῷ μὲν οὖν ἴσα 

τὰ βαρέα τοῖς χούφοις ἔτεμνε, δύο δυσί, γῆν χαὶ ὕδωρ, τὰ βάρος 9 
ν “ ΄ [2 Ψ, , " ᾿ μ ᾽ς», ν᾽ ἔχοντα, τοῖς φύσει χούφοις, ἀέρι χαὶ πυρί, χαὶ πάλιν ἕν ἑνί, τὸ μὲν 

ξηρότατων τῷ ὑγροτάτῳ, γῆν ὕδατι, τὸ δὲ ψυχρότατον τῷ ϑερυοτάτῳ, 

πυρὶ ἀέρα, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ σχότος φωτὶ χαὶ ἡμέραν νυχτὶ χαὶ 

147 χειμῶνι ϑέρος χαὶ ἔαρι μετόπωρον χαὶ ὅσα τούτων συγγενῆ μεγέϑει δ᾽ 
» Α » "» - " , , ΄ ] , 

ἴσα ἐν οὐρανῷ μὲν τοὺς παραλλήλους χύχλους, τούς τε ἰσημερινούς, 10 

ἐαρινὸν χαὶ μετοπωρινόν, χαὶ τοὺς τροπιχούς, ϑερινόν τε χαὶ χειμερινόν. 

ἐπὶ γῆς δὲ ζώνας, δύο μὲν ἴσας ἀλλήλαις, αἱ πρὸς τοῖς πόλοις εἰσὶ 

χατεψυγμέναι χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀοίχητοι, δύο δὲ τὰς μεϑορίηυς τούτων τε 

χαὶ τῆς διαχεχαυμένης, ἃς ὃι᾿ εὐχρασίαν φασὶν οἰχεῖσϑαι, τὴν μὲν πρὸς 

148 τοῖς νοτίοις, τὴν δὲ πρὸς τοῖς βορείοις χειμένην. μήχει δ᾽ ἴσα ἐστὶ 0. 

χαὶ τὰ χρόνου διαστήματα, ἣ μεγίστη ἡμέρα τῇ υξεγίστῃ νυχτὶ χαὶ 

πάλιν ἢ [ βραχυτάτη τῇ βραχυτάτῃ χαὶ ἢ μέση τῇ μέσῃ. τὰ δὲ 

ἄλλων ἡμερῶν τε χαὶ νυχτῶν ἴσα μεγέϑη μάλιστα μηνύειν αἱ ἰσημερίαι 
“ - “ ᾿" - “.»Ψ»»ἭἌ “- - ΄ " - ᾿΄ 

149 δοχοῦσιν. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ἐαρινῆς ἄχρι ϑερινῶν τροπῶν ἢ μὲν ἡμέρα 

πρόσϑεσιν, ἢ δὲ νὺξ ἀφαίρεσιν δέχεται, ἕως ἄν ἢ τε μεγίστη ἡμέρα Ὁ 

χαὶ βραχυτάτη νὺξ ἀποτελεσϑῶσιν: ἀπὸ δὲ ϑερινῶν τροπῶν ἀναχάμπ- 

1 χλῆρον Μαῃρ.: χαιρὸν Ρὰρ οἱ οοὐά. τμήματος ΑΒ ὠστ᾽ Ρὰρ: ὡς εοὐά. 
τὸ οἵα. ΔΒ 2 ὅδοξαι βογίρ5βὶ: δόξη οοαα. (ΡΔρ 7) Ροβί τούτων δα. 

οὕτω Ν ὦ προτυπωϑέντων ΑΒΡ 4 ἰσότητας ΒΕ, ἰδιότητας Ν 

4 οὐρανοῦ Ρᾶρ: οἴῃ, οοἀδ. Ν ουν Ῥᾶρ: ὁ. σὐἀἀ. Ν ὅ. βραχέα Ρ᾿ (ΠῚ) 
δυ(σιν) Ῥὰρ ὃ φυρι Ρᾶρ, φύσει οἵα. ΔΒ πυρὶ πάλιν οοὐὰ. Ν τ ροβὶ 

ὑγροτάτῳ δά. φύσει ΔΒ Ἴ. ὃ γῆν --- φωτὶ οη. ΔΑΒ ὃ ἀέρα πυρὶ οσοὐά. Ν 
ἡμέρα Ἡ, ἡμέραν δὲ ΑΒ 9. ϑέρει ΑΒ ἀέρι Ρὰρ Βα συγγενὴ ΔΡ: ὁπ]. 

οοὐ. Ν 10 προσαλληλους Ῥὰρ τε] ὃε ΡΔρ 11 ἀερινον Ῥὰρ 

ϑερινον τε χαὶ χειμερινον Δ)»: χειμερινὸν χαὶ ϑερινόν εοὐά. Ν 12 δὲ] χαὶ ΑΒ 

ἴσα ἃ, ῥτὰ5 ἢ πολλοῖς εἰσιν Δ, οἴη. ΑΒ 13. χατεφλεγμέναι ΔΒ, 

τωρ. Ῥ δια ταῦτ᾽ αοἰἴχηται Ρὰρ τοῦτο «οθ4. μεϑοπωρίους ΑΒ, 

πο 
μεϑορίους Ρ 14. διαχεχοινωμένης ΔΒ φησὶν ΠΡΝ οἰχειοῦσϑαι ΡΊΗ! 

1 βορίοις ΡὰρΡ ἃ μήκη ἃ ὃε Ρὰρ ἴση ἃ 19 γαρ Ρὰρ: ὁπ]. 

οὐ. Ν αἀερίνης Ρὰρ 30 ὡς Ρὰρ μεγίστη Ρὰρ 21 ἡ βραχυτάτη 

οοὐὰ. Ν 

2-.---αὐδ,1} τούτων-- εὐώνυμα Ν᾽ 10]. ὗν, 
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τῶν ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν ὁδὸν οὔτε ϑᾶττον οὗτε βραδύτερον, ἀλλὰ χατὰ 

τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα διαστήματα, τάχεσιν ἴσοις χρώμενος μέχρι 

τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἔρχεται, χαὶ ἔσην ἀποτελέσας ἡμέραν νυχτὶ 

παραύξειν ἄρχεται τὴν νύχτα μειῶν τὴν ἡμέραν ἄχρι χειμερινῆς τοοπῆς" 

ὅ χαὶ ὅταν ἀποτελέσῃ νύχτα μὲν μεγίστην. ἡμέραν δὲ βραχυτάτην, χατὰ 100 

τὰ αὐτὰ πάλιν διαστήματα ἀναχάμπτων ἐπὶ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν ἀφι- 

χγεῖται. οὕτως τὰ χρόνων διαστήματα ἄνισα εἶναι δοχοῦντα ἰσότητος 

τῆς χατὰ τὸ μέγεθος ἐν οὐχὶ ταῖς αὐταῖς ἀλλ᾽ ἐν διαφερούσαις τοῦ 

ἔτους ὥραις μεταποιεῖται. (30.) τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ ἐν τοῖς [5] 

10 μέρεσι τῶν ζῴων χαὶ μάλιστα ἀνθρώπων ϑεωρεῖται. ποὺς γὰρ ποδὶ 

χαὶ χεὶρ χειρὶ χαὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα ἴσα μεγέϑει, τὰ ἐπὶ δεξιὰ 
',. 4 -“Ὑ 

τοῖς χατ᾽ εὐώνυμα. τὰ δ᾽ ἴσα δυνάμει παάμπολλά ἐστιν ἔν τε ξηροῖς 
᾿ 

χαὶ ὑγροῖς, ὧν ἢ ἐπίχρισις ἐν μέτροις χαὶ πλάστιγξι χαὶ τοῖς παραπλη- 

τΈ 
᾿ - ᾿ ’ »ν » . ΄ ᾿ ν . -᾿ν -" 

σίοις ϑεωρεῖται. ἀναλογία δὲ σχεδὸν τὰ πάντα ἐστὶν ἴσα, μιχρά τε αὖ 1Ὁ 

1 χαὶ μεγάλα ὅσα ἐν τῷ παντὶ χύσμῳ. λέγουσι γὰρ οἱ ἀχριβέστατα περὶ 

τῶν τῆς φύτεως ἐξηταχότες, ὅτι ἀναλογία μὲν ἴσα τὰ τέτταρα στοιχεῖά 

ἐστιν, ἀναλογίχ δὲ χαὶ ὃ χόσμος ἅπας χραϑεὶς τὸ ἴσον ἐχάστῳ τῶν 
ε πὰ. . ᾿. 

μερῶν ἀπονεμούσῃ συνέστη τε χαὶ συσταϑεὶς εἰς ἅπαν διαμένει" χαὶ τὰ 168 

περὶ ἡμᾶς μέντοι τέτταρα, ξηρόν, ὑγρόν, ψυχρόν τε αὖ χαὶ ϑερμόν, τὴν 

0 δι᾽ ἀναλογίας ἰσότητα χερασαμένην ἀρμόσασϑαι, χαὶ μηδὲν ἄλλο ἡμᾶς 

ἢ χρᾶσιν εἶναι τῶν τεσσάρων δυνάμεων ἀναλογίας ἰσότητι χραϑεισῶν. 

31.) ἐπιὼν δέ τις ἔχαστα μῆχος ἂν ἄπειρον τῷ λόγῳ δύναιτ᾽ ἂν περι- 1584 μη ι ἵν 

ϑεῖναι. τὰ (γὰρ) βραχύτατα ζῷα τοῖς μεγίστοις ἀναλογία σχοπῶν ἴσα 

Ι ὁ οἵη. Ρὰρ υἱ5. οὐδὲ Ρὰρ Ι. 2 ἀλλὰ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ 5οτὶρ5πὶ: (χαι) χαταὰ 

τα αὐτα ὰκὰρ (2), ἀλλὰ τὰ αὐτὰ χαὶ σοι. Ν 2 ταχεσιν ἰσοῖς Ρὰρ (δαπρ.): τάξεσιν 

ἴσαις οὐ. Ν 4 παραυξιν ΡὰρΡ τὴν ὰρ ΗΠ: οἷ. ΘΘίοΓ Ν ὑ ἀερινὴν 

Ρὰρ 0. Τ᾿ ἀναχάμπτων --- διαστήματα οἵη. ΔΒ ἀφικνεῖσθαι ΡῊ! 

1 χρόνον Ο 8. ἀλλ᾽ ἐν] ἀλλὰ οοπίοῖο (Ῥὰρ 7) Ὁ. μεταποιεῖσ!αι ΡῊ! 

10. μερεσιν Ρὰρ 11 χεὶρ οἵη. ὰρ απαντὰα Ῥὰρ: πάντα οὐ. Ν 

μεγέϑη ΑΒ 12 χατὰ τὰ εὐωνυμα ['ὰρ πάμπολα ΔΒ 1 ἀπόχρισις 
ἌΡ πλαστιξι Ραρ, πλάστιγγι ΔΒ 14. ενεστιν Ρὰρ τε οἴῃ. ἢὰρ 

1ὃ λεγουσιν Ῥὰρ ακριβεστατα ὰρ: ἀκριβέστεροι (), ἀχριβέστερον οοίοτὶ 

15... 160 περὶ αὐτῶν ΔΒ ᾿Ι0 μὲν ο΄. Ῥὰρ τέσσαρα ΑΒΗ, δύο 11 τὸ 

ἴσον οαι. ΔΒ ἑχάστης 18 αἀπονεμίουση!) ῬΔρ᾽ Τύτγη.: ἀπονέμουσι (ΗΠ, 

οἵ). ΑΒ 19. αὖ οἴῃ, ὰρ 19. 30 τὴν δ᾽ ἀναλογίαν ΑΒ 20 χερασαμενην 
Ρὰρ: χερασάμεναι ΡΠ, χερασάμενα ὁοίοτὶ ἡμᾶς ΟὍδη: ἡτίείαν ἤὰρ, τὸ σῶμα ἡμῶν 

Μδηρ., οἵη, σοὐί. 21 χρατησιν ῬᾺΡ ὃ Ρ ἀναλογίας} ἣ 

ἀλογίας ἃ ἰσότητα ( 32 ἂν ἄπειρον οἵη. ΔΒ τῷ λόγω μοΐνὲ περιϑεῖναι 

ἀγαηϑρο5. σοι. 92, 20 (πελριτίειναι) Ῥὰρ 25) γὰρ δα! 
9 Ἐ 
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Ὕ ΄ - δ ᾿ - " ΄ ΄ ΄ , 

ἂν εὖροι, ὡς χελιδόνα ἀετῷ χαὶ τρίγλαν χήτει χαὶ μύρμηχα ἐλέφαντι. 

χαὶ γὰρ σῶμα χαὶ ψυχὴ χαὶ πάϑη, ἀλγηδόνες τε χαὶ ἡδοναί, πρὸς δὲ 

χαὶ οἰχειώσεις χαὶ ἀλλοτριώσεις χαὶ ὅσα ζῴων φύσις χωρεῖ, πάντα 

ιῦ σχεδόν ἐστιν ὁμοιότροπα τῷ τῆς ἀναλογίας ἰσούμενα χανόνι. οὕτως 

ἐθάρρησαν ἔνιοι χαὶ τῷ παντὶ χύσμῳ τὸ βραχύτατον ζῷον, ἀνθῦρωπον, 5 

ἴσον ἀποφῆναι χατιδόντες ὅτι ἑχάτερον ἐχ σώματος χαὶ ψυχῆς χαϑέστηχε 

λογιχῆς, ὥστε χαὶ ἐναλλάττοντες βραχὺν μὲν χύσμον τὸν ἄνθρωπον, 

100 μέγαν δὲ ἄνϑρωπον ἔφασαν τὸν χόσμον εἶναι. ταῦτα δ᾽ οὐχ ἀπὸ σχο- 

ποῦ διδάσχουσιν, ἀλλ᾽ ἔγνωσαν ὅτι ἢ τοῦ ϑεοῦ τέχνη, χαϑ᾽ ἣν [ ἐδη- ρ. 455}. 

αἰούργει τὰ σύμπαντα, οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν δεχομένη. μένουσα 10 

δὲ ἢ αὐτὴ χατὰ τὴν ἐν ὑπερβολαῖς ἀχρότητα τελείως ξἔχαστον τῶν ὅν- 

των δεδημιούργηχε, πᾶσιν ἀριϑμοῖς χαὶ πάσαις ταῖς πρὸς τελειότητα 

151 ἰδέαις χαταχρησαμένου τοῦ πεποιηχήτος. (32.) , χατὰ γὰρ τὸν μιχρὸν 

χαὶ χατὰ τὸν μέγαν,“ ὥς φησι Μωυσῆς, ἔχρινε (Πθαϊ. 1, 117) 1εν- 

νῶν χαὶ σχηματίζων ἕχαστα, μήτε ὃι᾽ ἀφαάνειαν ὕλης ὑφελών τι 'τοῦ ΙὉ 

108 τεχνιχοῦ μήτε διὰ λαμπρότητα προσϑείς: ἐπεὶ χαὶ ὅσοι τῶν τεχνιτῶν 

εἰσι δύχιμοι, ἃς ἄν παραλάβωσιν ὕλας, εἴτε πολυτελεῖς εἶεν εἴτε χαὶ 

εὐτελέσταται, δημιουργεῖν ἐθέλουσι ἐπαινετῶς. ἤδη δέ τινες χαὶ προσ- 

φιλοχαλοῦντες τὰ ἐν ταῖς εὐτελεστέραις οὐσίαις τεχνιχώτερα τῶν ἐν 

ταῖς πολυτελέσιν εἰργάσαντο βουληϑέντες προσϑήχῃ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ 90 

109 τὸ χατὰ τὴν ὕλην ἐνδέον ἐπανισῶσαι. τίμιον δ᾽ οὐδὲν τῶν ἐν ὕλαις 

παρὰ ϑεῷ: διὸ τῆς αὐτῆς μετέδωχε πᾶσι τέχνης ἐξ ἴσου. παρὸ χαὶ 

ἐν ἱεραῖς γραφαῖς λέγεται" ,,εεἶδεν ὁ ϑεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν, χαὶ 

ἰδοὺ χαλὰ λίαν“ (θη. 1, 31), τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τυγχάνοντα ἐπαίνου 

100 παρὰ τῷ ἐπαινοῦντι πάντως ἐστὶν ἰσότιμα. ἐπήνεσε δὲ ὁ ϑεὸς οὐ τὴν Ὁ 

1 αἰετως Ρὰρ μυρμιχα Ῥὰρ 2 ψυχηι Ρὰρ παϑὴ Ῥὰρ: πάλιν σοαά, 

τε] τε εἶναι ΑΒ Ὡ, ὃ. δὲ χαὶι Ῥὰρ: δὲ οοὐά, ὦ οσα ὰρ: ὅσα ἡ σοαὶ.. χωρει 
Ρὰρ: χειρὶ ΠΗΡ, ἔχει δὴ ΑΒΙ᾽3 τὰ πάντα οὐεά. 4. αναληγια Ρὰρ Ὁ χατιδόντες 

ἑχάτερον ὡς ἐχ ΔΒ τοῦ σώματος ΠΡ ἴ λογιχοῦ " τὸν νὙἱ ἰδίαν οτη ἶβῖβ8θ ΒΡ 

8. ἔφασαν, μέγαν ὃ᾽ ἄνϑρωπον ἰγαπδροβ. ΔΒ ταῦτ᾽ ΑΒ ὃε Ῥὰρ, οὗ. ΑΙ 
10 ἀνεσιν ῬΔρ (Τυγη.): ἀνάτασιν ΑΡΗ, ἀνάστασιν ΒΟ 11 δὲ] δὴ Ῥὰρ 12 πρὸς] 
προ Ῥὰρ 14. χατὰ ὁπι. ΑΒ Μωσῆς ΛΑΒῈ 1Ὁ σχημάτων ἃ 
ὑφελόντι Δ' 10 τεχνιτοῦ ΒΕ μήτε Ρὰρ ΠἪ': χαὶ μήτε σοίοτὶ καὶ 

οἴῃ, Υ͂ 18 ἐπαινετῶς Ρᾶρ, τὴῦ. ἢ: πολυτελῶς σοίοτὶ 19 εὐτελεστάταις [,3 

ἴῃ την. οὐσίαις ὕλαις οοηΐ, δηγ. 20. βουληϑεντες Ρὰρ (ἵδιηρ.): βουληϑέντας 
οὐαά, 21 ἐπανορθῶσαι σομ]οῖο 22 αὐτῆς} αὑτοῦ ν 2) τὰ Ῥὰρ Υ: 
οἵη. ὁπ. ὅσα] ἃ ( ἐποίησε ΠΠ}" 24. χαλα λειαν ὰμρ: ἀγαϑὰ πάντα 

ΑΒ, ἀγαϑὰ σφόδρα ΟΠ τοῦ οπ. (}}}}» 25 επηΐνεσεν Ῥὰρ οὐ 

οι, ΘῊΡ 
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δημιουργηϑεῖσαν ὕλην, τὴν ἄψυχον χαὶ πλημμελῇ χαὶ διαλυτήν, ἔτι δὲ 

φϑαρτὴν ἐξ ἑαυτῆς ἀνώμαλόν τε χαὶ ἄνισον, ἀλλὰ τὰ ἑἕαυτοῦ τεχνιχὰ 

ἔργα χατὰ μίαν ἴσην χαὶ ὁμαλὴν δύναμιν χαὶ ἐπιστήμην ὁμοίαν χαὶ τὴν 

αὐτὴν ἀποτελεσϑέντα. παρὸ χαὶ τοῖς τῆς ἀναλογίας χανόσιν ἴσα χαὶ 

ὅ ὅμοια πάντα πᾶσιν ἐνομίσϑη χατὰ τὸν τῆς τέχνης χαὶ ἐπιστήμης λόγον. 

(33.) ἰσότητος δὲ εἰ χαί τις ἄλλος ἐπαινέτης γέγονε Μωυσῆς, πρῶτον 10] 

μὲν ὑμνῶν ἀεὶ χαὶ πανταχοῦ χαὶ διχαιηοσύνην, ἧς ἴδιον, ὡς χαὶ αὐτό 

ποῦ δηλοῖ τοὔνομα, τὸ δίχα τέμνειν εἰς μοίρας τά τε σώματα χαὶ τὰ 

πράγματα ἴσας, εἶτα ψέγων ἀδιχίαν, τὴν ἀνισότητος τῆς ἐχϑίστης δη- 

10 μιουργόν. ἀνισότης δὲ τοὺς διδύμους πολέμους ἔτεχε, τόν τε ξενιχὸν 102 

χαὶ τὸν ἐμφύλιον, ὡς ἔμπαλιν εἰρήνην ἰσότης. τὰ δ᾽ ἐγχώμια διχαιο- 

σύνης χαὶ τοὺς ψόγους ἀδιχίας ἐναργέστατα διασυνίστησιν, ὅταν λέγῃ" 

»οὐ ποιήσετε ἄδιχον ἐν χρίσει, ἐν μέτροις, ἐν σταϑμοῖς, ἐν ζυγοῖς" 

ζυγὰ δίχαια χαὶ στάϑμια δίχαια χαὶ μέτρα δίχαια χαὶ χοῦς δίχαιος ἔσται 

18 ὑμῖν“ (1ὧν. 19,85. 86), χαὶ ἐν Ἐπινομίδι , οὐχ ἔσται ἐν μαρσίππῳ σου 

στάϑωιον χαὶ στάϑμιον, μέγα ἢ μιχρόν: οὐχ ἔσται ἐν τῇ οἰχία σου 

μέτρον χαὶ μέτρον, μέγα ἣ μιχρόν: στάϑμιον ἀληϑινὸν χαὶ δίχαιον 

ἔσται σοι. ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς χύριος ὃ ϑεός σου 

δίδωσί σοι ἐν χλήρῳ, ὅτι βδέλυγμα χυρίῳ πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν 

0 ἄδιχα“ (Πουΐ. 20, 18---16). οὐχοῦν ὃ φιλοδίχαιος ϑεὸς ἀδιχίαν βδελύτ- 168 

τεται χαὶ μεμίσηχε, στάσεως χαὶ χαχῶν ἀρχήν. ποῦ δ᾽ ἰσότητα τὴν 

ρ. 496 ΜΝ. διχαιοσύνης τροφὸν ὁ νομοθέτης οὐχ ἀποδέχεται ἀρξάμενος [ ἀπὸ τῆς 

1 διαλυτὴν ΡΔΡ: διάλυτον ἐοαα. 4, ὃ χαὶ ὅμοια οἴη. ΔΒ ὅ παντάπασιν 
ΑΒῊΡ “6 δὲ Ρὰρ ΑΒ: τε οοίογὶ χαὶ εἰ ΔΑΒ Μωσῆς εοὐά. 
ἴ μὲν Ραρ ΗΡῚ: μὲν αὐτὴν , μὲν αὐτὸς ΑΒΡΞ αει Ῥαρ: ο. οοἕὰ. 
διχαιοσυνην, ἧς Ῥὰρ: διχαιοσύνης οοὐε, Ροβί ἴδιον ααὰ. ὀνομάζων ΑΒΡΞ χαὶ 

ὡς ΔΒ 8 ποὺ ὁπ). ΡΔρ ὃ, 9. χαὶ πράγματα ΠΡῚ Ὁ ισας Ραρ: 

οτη. οοαά. ἐχϑίστης Βογίρβὶ : ἐχϑιστου ὕὰρ, αἰσχίστης ὁοπ. 10 ἀνισότητος α 

10. 11 διδύμους --- καὶ οῃ. 10 εἐτεχεν Ρὰρ 11 εἰρηνισότης (ἰ, εἰρήνη ἰσό- 
τήτὰ Ρ 12 διατίϑησιν ΑΒ 19 ποιήσητε Ρὰρ ΟΘἪΠΡ αδικιαν 

Ρὰρ ζυγοῖς Ρὰρ ΟἿ": ζυγίοις σοίοτί 14 σταῦμὰ (ΠΠῚΡῚ χαι μετρὰ διχαια 

Ρδρ: οἵη. σοεα. ἔσται δίχαιος ΠΡ 1 μαρσιππίω ΦΠΗΡ, μαρσιπίω ΑΒ 

10. 17 χαὶ σταϑμιον μεγα -- μιχρον" σταϑμιον ᾿δΔρ: οπι., εοὐα, 11 ρμοβὶ ἀλη- 

ϑινὸν δα. δὲ ΑΒ. 18 σοι οτ)., ἁἀάνιεΐ οὐχὶ δὲ (χαὶ δή. ΑΒ) στάϑμιον μέγα καὶ 

μιχρὸν σοι, ινὰ -τ γῆς Ρὰρ: ἵνα πληϑυνϑῶσιν αἱ ἡμέραι σου ἐπὶ τῆς χϑονός οοαά, 

ἧς Ρὰρ: ἣν εοὐα, σου οἵη. ὁοοα]. 19. εν χληρως Ρᾶρ: χληροδοσίαν 

οοά ἃ. ταῦτα] τὰ ΠΠ’ αἰζογιιπι πᾶς ποιῶν οἴη. ΠΡ 90 ἀδιχίαν (1, ἄδιχον 

σοηΐοῖο 90, 231 βδελυττεται χαὶ μεμεισηχεν Ρὰρ: μεμίσηχε χαὶ βδελύττεται σοὐά, 

21 ἰσότητα] ἰσότητος καὶ ΔΒ τὴν Ῥὰρ : οἵη. οοὐα, 22 τροφὴν ΡΗῚ 

ἀποδέχεται ὁ νομοϑέτης ΔΒ οὐκ Ρὰρ: οἵ. οὐ, 
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τοῦ παντὸς οὐρανοῦ γενέσεως; ,διεχώρισε“ γάρ φησιν ,.ὃ ϑεὸς ἀνὰ μέ- 

σὴν τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχύτους" χαὶ ἐχάλεσεν ὁ ϑεὸς τὸ 

φῶς ἡμέραν χαὶ τὸ σχότος νύχτα“ (θη. 1, 4. Ὁ)" ἡμέραν γὰρ χαὶ 

104 νύχτα χαὶ φῶς χαὶ σχότος ἰσύτης ἔταξε τοῖς οὖσι. διεῖλεν ἰσότης χαὶ 

τὸν ἀἄνϑρωπον εἰς ἄνδρα χαὶ γυναῖχα, δύο τμήματα, ἄνισα μὲν ταῖς 

ῥώμαις, πρὸς ὃ δὲ ἔσπευσεν ἢ φύσις, τρίτου τινὸς ὁμοίου γένεσιν, ἰσαί- 

τατα. ἐποίησε γάρ φησιν ,ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον, χατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ 

ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησεν“ οὐχέτ᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽, αὐτοὺς“ 
ἐπιφέρει πληϑυντιχῶς (θη. 1. 21), ἐφαρμόττων τὰ εἴδη τῷ γένει ὅιαι- 

Ι0ῦ ρεϑέντα, ὡς εἶπον, ἰσότητι. (34.) ψῦχός γε μὴν χαὶ χαῦμα χαὶ ϑέρος χαὶ 

ἔαρ ἀνέγραψε (θη. 8,22). τὰς ἐτησίους ὥρας πάλιν τῷ αὐτῷ τομεῖ διαιρου- 

μένας. αὖ γε μὴν πρὸ ἡλίου τρεῖς ἡμέραι ταῖς μεϑ᾽ ἥλιον ἰσάριϑμοι 

γεγόνασιν (οι. 1,Ὁ 58.). ἑξάδος τμηϑείσης ἰσότητι πρὸς αἰῶνος χαὶ χρόνου 

δήλωσιν: αἰῶνι: μὲν γὰρ τὰς πρὸ ἡλίου τρεῖς ἀνατέϑειχε, χρόνῳ δὲ τὰς 

100 μεϑ᾿ ἥλιον, ὅς ἐστι μίμημα αἰῶνος. τὰς δὲ τοῦ ὄντος πρώτας δυνάμεις, 

τήν τε χαριστιχήν, χαϑ᾿ ἣν ἐχηοσμοπλάστει, ἣ προσαγορεύεται ϑεός, χαὶ 

τὴν χηλαστιχήν, χαϑ᾿ ἣν ἄρχει χαὶ ἐπιστατεῖ τοῦ γενομένου, ἣ προσο- 

νημάζεται χύριος, ὑπ᾿ αὐτοῦ φησιν ἑστῶτος ἐπάνω μέσου διαστέλλεσϑαι" 

»λαλήσω 1ὰρ σοι“ φησίν ,ἄνωϑεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δυεῖν 

Χερουβίμ“ (Εχοά. 20, 21), ἵν᾽ ἐπιδείξῃ ὅτι αἱ πρεσβύταται τοῦ ὄντος 

δυνάμεις ἰσάζουσιν, ἦ τε δωρητιχὴ χαὶ χολαστήριος, αὐτῷ τομεῖ χρώ- 

1017 μεναι. (358.) τί δ᾽; αἵ στῆλαι τῶν γενιχῶν δέχα νόμων, ἃς ὀνημαζει 

ο: 

1 γενέσεως οὐρανοῦ ΑΙ" διεχώρισεν γὰρ ῬᾺΡ: χαὶ διεχώρισε (1, χαὶ διεχώρισε γάρ 
ὁθτοῦὶ ο ϑεὸς Ῥὰρ: ὁπι. σοὐε. 4 τὸ σκότος οομά. ἰσοτητὸς Ρὰρ 
ἐταξεν Ρὰρ (ἐν) τοῖς οοηϊοῖο οὐσιν ῬΔρ ὃ τρίτην τὴν ὡς ὁμοιογενέσιν ΔΒ 
ὑ. 1 ἰσαίτατα 5οτγίρ5ὶ: ἰσοτατὰ Ῥᾶρ, ἰσότητα σοάά,, ἰσώτατα ν 1 ἐποίησεν Ρὰρ ΒΚ 

ὃ ἄρσεν Ρὰρ Α: ἄρρεν οοίοτὶ οὐκέτι οοὐα, Ὁ. μΡοβὶ γένει δ. χαὶ ΔΑΒ 
Ν ο 

11 αιτησιους Ρὰρ παλι Ρὰρ 19 πρὸ Ρὶ πρ ἢ αιωνας χαὶ χρόνους ΡΔΡ 

14 ανατεϑειχεν Ῥὰρ χρόνου Ρὰρ 1 ἐστιν Ρὰρ ὃε Ῥὰρ: δύο οοὐά,, 

δὲ δύο Μαηρ, Ὁ εχοσμοπλαττεῖν ΡὰΡ ἦ νι, ἰΐοιη Τἴπ. 17 προησαγοόρευεται 

Ρὰρ: προσηγόρευται οοάα, ϑεός Ρὰρ ΑΒ: χύριος ΟΗΡ 18 χύριος Ρὰρ ΑΒ: 
ϑεός ΠΠΡ μέσον ΑΒ διαστέλλεται ἃ 19 σοι γὰρ ῬᾺΡ μέσου 1, 
δυοῖν οοὐά. 20. χαιρουβεῖιν Ῥὰρ ἵνα (ἱ πρεσβύτατοι ΔΒ 2] 

χολαστήριος Δ, χολαστηρίοις Ὁ ὀνομάζειν Ρὰρ 

15 οἵ, ΡΙαϊοηῖβ Τί, ρ. ὃ10 (γο}. 1 60,11). 

ἡ 
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πλάχας, οὐ δύο εἰσὶν ἰσάριϑμοι τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι, λογικῷ χαὶ ἀλόγῳ, 

ἃ παιδευϑῆναί τε χαὶ σωφρονισϑῆναι χρή, τεμνόμενα! πάλιν ὑπὸ τοῦ 

ϑεσμοθέτου μόνου; ,αἱ 1ὰρ πλάχες ἔργον ϑεοῦ ἦσαν, χαὶ ἥ γραφὴ 

Ἰραφὴ ϑεοῦ χεχολαμμένη ἐν ταῖς πλαξί“ (Εχοά. 32, 16). χαὶ μὴν 108 

ὅ τῶν ἐν αὐταῖς δέχα λόγων, οἱ χυρίως εἰσὶ ϑεσμοί, διαίρεσις ἴση γέγονεν 

εἰς πεντάδας, ὧν ἢ μὲν προτέρα τὰ πρὸς ϑεὸν δίχαια, ἢ δὲ ἑτέρα τὰ 

πρὸς ἀνθρώπους περιέχει. τῶν μὲν οὖν πρὸς ϑεὸν διχαίων πρῶτός 109 

ἐστι ϑεσμὸς ὃ ἐναντιούμενος τῇ πολυϑέῳ δόξῃ, διδάσχων ὅτι μοναρχεῖ- 

ται ὃ χύσμος" δεύτερος δὲ ὃ περὶ τοῦ μὴ ϑεοπλαστεῖν τὰ μὴ αἴτια 

,᾿΄ 

10 γραφέων χαὶ πλαστῶν ἐπιβούλοις τέχναις, αἷς Μωυσῆς ἐξήλασε τῆς 

χαϑ᾽ αὑτὸν πολιτείας ἀΐδιον φυγὴν ἐπ᾿ αὐταῖς ψηφισάμενος, ἵν᾽ ὃ᾽ μόνος 

ν». 491. ». χαὶ [ πρὸς ἀλήϑειαν τιμᾶται ϑεός - τρίτος δὲ ὃ περὶ ὀνόματος χυρίου, 110 

(οὐ τοῦ) ὃ οὐδ' ἦλϑεν εἰς γένεσιν --- ἄρρητον γὰρ τὸ ὃν --- ἀλλὰ τοῦ 

ταῖς δυνάμεσιν ἐπιρημισθϑέντος, διείρηται γὰρ αὐτὸ μὴ λαμβάνειν ἐπὶ 

Ὁ ματαίῳ τέταρτος δὲ ὁ περὶ τῆς ἀειπαρϑένου χαὶ ἀμήτορος ἑβδομάδος, 

ἵνα τὴν ἀπραξίαν αὐτῆς μελετῶσα γένεσις εἰς μνήμην τοῦ ἀοράτως 

πάντα δρῶντος ἔρχηται: πέμπτος δὲ ὁ περὶ Ἰονέων τιμῆς" χαὶ τὰρ 17] 

οὗτος ἱερὸς ἔχων τὴν ἀναφορὰν οὐχ ἐπ᾿ ἀνθρώπους. ἀλλ᾿ ἐπὶ τὸν σπο- 

ρᾶς καὶ γενέσεως τοῖς ὅλοις αἴτιον, παρ᾽ ὃν μήτηρ τε χαὶ πατὴρ γεννᾶν 

Ὁ ἔδοξαν, οὐ γεννῶντες, ἀλλ᾿ ὄργανα γενέσεως ὄντες. μεϑόριος δ᾽ ὁ ϑεσ- [τῷ 

μὸς οὗτος ἐγράφη τῆς τε πρὸς εὐσέβειαν τεινούσης πεντάδος χαὶ τῆς 

ἀποτροπὰς τῶν πρὸς τοὺς ὁμοίους ἀδιχημάτων περιεχούσης, ἐπειδήπερ 

1 οὐ δύο βοτγίρβὶ: οὐδ᾽ Ῥαρ, δύο οοάα. 2 παιδευϑήνεται χαὶ Ρὰρ 8. μονου Ῥὰρ: 
οτῃ, σοὐα, ὃ αὐταῖς Ρᾶρ: ταύταις ἑοοὐά, εισιν Ρὰρ θ. ετερὰ Ρὰρ: 

δευτέρα οοαα, 8. ἐστιν ΡΔΡ 9. αἷτ. ο Ῥὰρ : οἵ, σοάα, 10 αις Ρὰρ: ἃς ἐοάα, 
Μωσῆς εοἀά. εξηλασεν Ρὰρ 11 χαϑ᾽ αὐτὸν Ρὰρ: κατ᾽ αὐτὸν οοὐα. 

αὐτοῖς οοὐὰ. ποιησάμενος ΠΗΠΡ, ψήφῳ 5. 5. ΗΞ ινα ὰᾺρ 12 ο Ῥὰρ: ὁΠ|. 

εοὐὰ, 18 οὐ τοῦ δἰὐἰάϊάϊ, ἰοὺχ ὃ Μδηρ. ὃ οὐδ᾽ ἦλθεν Ρὰρ ΑΒ: ὃ οὐ διῆλϑεν 

ΟΡ", οὐχ ὃ διῆλϑεν Η3, ὃ διῆλθεν ΠΙΡῚ τὸ ον Ρδρ: τοὔνομα οοαά. 14 διειρη- 

ται Ρὰρ (ΜΝ 8πρ.}: ἀεί. εἴρηται οοα 4, 12 ὁ Ρὰαρ: ὁπ. οσπά, ἀεὶ παρϑένου Δ}} 
19. γενήσεως ἡ, γεννήσεως Β (λδηρ.) 20 γεννήσεως Νίαηρ. 20. 231 ϑεσμος 

Ρὰρ: γρησμὸς εοὐά. 21] εγράφη Ῥὰρ: ἐτάγη εὐδα. τε οῃ. τεινου- 

σης Ραρ: τε ἴσης (ἃ, ἴσης ΗΡ, ἴσως ΑΒ, οὔσης Υ 92 ἀποτροπῆς (ἸΗ}Ρ, ἀποτρο- 

πὴ τοὺς οἵα, ΑΒ 

Ι. 2 Οἴειι. Αἰεὰ. δέγοιω, ἘΠῚ καὶ 194. ρ. δὺδ᾽ἢῬ: δισσῶς (δισσαί 7), ὡς ἔοιχεν, γράφονται δισσοῖς 

πνεύμασιν ἐντολαί (5. ϑνΠθυΓρΙΒ. ργὸ ἐντολαῖς), τῷ τε ἡγεμονιχῷ τῷ τε ὑποχειμένῳ. 

12, ». δ: εἰχότως τοίνυν αἱ δύο πλάχες τοῖς δισσοῖς πνεύμασι τὰς δεδομένας ἐντολάς, τῷ 

τε πλαυϑέντι τῷ τε ἡγεμονιχῷ, . . .. ἀλλαχῇ εἴρηνται μηνύειν. 
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οἱ ϑνητοὶ γονεῖς τέλος εἰσὶν ἀϑανάτων δυνάμεων, αἵ πάντα γεννῶσαι 

χατὰ φύσιν ἐπέτρεψαν ὑστάτῳ χαὶ τῷ ϑνητῷ γένει μιμησαμένῳ τὴν 

περὶ τὸ γεννᾶν τέχνην σπείρειν’ ἀρχὴ μὲν γὰρ γενέσεως ὃ ϑεύς, τὸ 

118 δ᾽ ἔσχατον χαὶ ἀτιμότατον, τὸ ϑνητὸν εἶδος, τέλος. ἢ δ᾽ ἑτέρα πεντᾶς 

ἐστιν ἀπαγόρευσις μοιχείας, ἀνδροφονίας, χλοπῆς, ψευδομαρτυρίας, ἐπι- ὁ 

ϑυμίας. οὗτοι γενιχοὶ σχεδὸν πάντων ἁμαρτημάτων εἰσὶ χανόνες, ἐφ᾽ 

114 οὖς ἕχαστον ἀναφέρεσθαι τῶν ἐν εἴδει συμβέβηχεν. (30.) ἀλλὰ χαὶ 

τὰς ἐνδελεχεῖς θυσίας δρᾷς εἰς ἴσα διῃρημένας, ἦν τε ὑπὲρ ἑαυτῶν οἱ 

ἱερεῖς προσφέρουσι τῆς σεμιδάλεως χαὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους τῶν δυεῖν 

ἀμνῶν, οὃς ἀναφέρειν διείρηται. πρωὶ γὰρ τὰ ἡμίση τῶν λεχϑέντων 10 

χαὶ τὰ ἕτερα δειλινῇς ἐχέλευσεν ἱερουργεῖν ὁ νόμος (μον. θ.20. Εχοά. 29, 

38. 39), ἵνα χαὶ ὑπὲρ τῶν μεϑ᾽ ἡμέραν χαὶ ὑπὲρ τῶν νύχτωρ ἀρδομένων 

[τὸ ἅπασιν ἀγαϑῶν ὃ ϑεὸς εὐχαριστῆται. ὁρᾷς χαὶ τοὺς προτιϑεμένους 

ἄρτου: ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης, ὡς (εἰς) ἴσα μέρη διανεμηϑέντες οἱ 

δώδεχα ἀριϑμῷ χαϑ᾽ ἐξάδα τίϑενται (1μον. 24,6) μνημεῖα τῶν ἰσαρίϑμων 15 

φυλῶν, ὧν τὴν ἡμίσειαν ἢ ἀρετὴ Λεία χεχλήρωται ξξ τεχοῦσα φυλάρ- 

χας, τὴν δ᾽ ἑτέραν ἡμίσειαν οἵ τε Ραχὴλ χαὶ οἱ τῶν παλλαχῶν νόϑοι. 

1τὸ ὁρᾷς καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ ποδήρους δύο λίϑους τῆς σμαράγδου πρός τε 

τοῖς δεξιοῖς χαὶ πρὸς τοῖς εὐωνύμοις ἰσότητι διῃρημένους, οἷς χαϑ᾽ 

ξξάδα ἐγγέγλυπται τὰ τῶν δώδεχα φυλαρχῶν ὀνόματα, ϑεῖα γράμματα 90 

[τ ἐστηλιτευμένα, ϑείων φύσεων ὑπομνήματα (Εχοά. 28, 9---12). τί δ᾽: 

οὐχὶ δύο ὄρη συμβολιχῶς δύο γένη λαβὼν χαὶ πάλιν ἰσότητι διαχρίνας 

ἀναλογούσῃ τὸ μὲν ἀπένειμε τοῖς εὐλογοῦσι, τὸ δ᾽ αὖ τοῖς χαταρωμέ- 

1 δυνάμεις ΔΒ πᾶν ὃ ἀρχηῖ Ρὰρ γεννήσεως Μίδηρ. 4 ργίυβ 

δὲ εοὐά. ἀτομῴτατον τῷ ἀϑλητῆ εἶδος ΑὉ ἡ οἵη. Ρὰρ ὃ απαγορευσεις 
Ρδρ ψευδομαρτυρίας ὁπ|. ῬΔΡ Ὁ διαταγμάτων οοηΐ. Μαησ. εἰσιν Ρὰρ 
1 ἀναφαίνεσϑαι (ἃ 8 οὐσίας ΠΡΡῚ τε] τὸ ΟΗΡ εαυτων Ῥᾶρ: αὑτῶν 

ΑἸ, αὐτῶν οοίοτί 8, 9. οἱ τερεῖς προσφερουσι Ῥᾶρ: ἀνάγουσιν οἱ ἱερεῖς οοὐὰ, 

9 τῆς] διὰ τῆς ΔΒ ὄνειν ῬΔρ (ἰ: δυοῖν οσοἰοτὶ 10 πρωΐας Β τὰ ἥμισυ 
ΗΡ 11 χαὶ τὰ ἕτερα Ρὰρ ΠΙ (τὰ ἴὰ τὰϑ. Π): χαὶ ϑάτερα ΑΒ, καϑ᾽ ἕτερα (ἐΡ (βορὰ 

ὁοττ, ΡΒ), ἔπι ἑσπέρας αὐ. ΑΒΡ'", ἑτέρα Π' (06]. 15) Ρ᾽, ἑτέρη ἃ δειληνης Ρὰρ 
Ροδὲ ἐχέλευσεν αὐ. ὄντως οοὐὰ. ὁ νόμος) ὄνομα ΔΒ 12 μεϑ᾽-- ὑπὲρ τῶν οπι. 

σοι, αδρομενων Ρᾶρ, ἀδομένων Δ" 13 προστιϑεμένους Ρὰρ Ρ 

14. εἰς δι ἃ. αηρ. ἰσαμερῇ ΠῚΡ διανεμηϑεντας Ρὰρ 1 αριϑμωι 
χαι (χαὶ ἀο]ον}) χαϑ᾽ εξαδα Ρὰρ: χαϑ᾽ ἑξάδα ἀριϑμῶ οοὐά. 11 ὃε Ῥὰρ 
οἵ ἤ ΑΒ6 “Ῥαχιὴλ Π οἱ οὐ. : οἵη. Ρὰρ τῶν παλλαχὼν νοϑοι Ρὰρ: 
τῶν ἄλλων οοὐά, 18 ὃν) Ῥὰρ: δώδεχα εοοαα. 19. πρὸς ον. οσοὐά, 

ἡρημένους ἃ Ροβὲ οἷς δα. τὰ ἴσα οοὐά. 20 φυλάρχων ΑΒ 22. αἰζογαπι 

ὄνο Ρὰρ: οἵ. ὁοοα 4. 28 ὃ δι᾽ ἃ αὐτοῖς ΑΟῊΗΡ, οὐ τοῖς 1, 
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ν. 495 ΜΝ. νοῖς ξξ ἐφ᾽ ἑξχατέρου στήσας φυλάρχας (Ποιυΐ. 27, 11---13), ἵνα τοῖς 
χρείοις νουϑεσίας οὖσιν ἐπιδείξῃ, ὅτι χαὶ ἰσάριϑμοι (ταῖς) εὐλογίαις αἵ 

ἀραὶ χαὶ σχεδόν, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, ἰσότιμοι; ὁμοίως γὰρ οἵ τε ἔπαινοι 

τῶν ἀγαϑῶν χαὶ οἱ ψόγοι τῶν μοχϑηρῶν ὠφελοῦσιν, ἐπεὶ χαὶ τὸ φυ- 

8 γεῖν τὸ χαχὸν τῷ τἀγαϑὸν ἑλέσϑαι παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν ὅμοιον χαὶ 

ταὐτὸν ἐνομίσϑη. (91.) χαταπλήττει με χαὶ ἢ τῶν προσαγομένων τῷ 

ἱλασμῷ δυεῖν τράγων ἐπίχρισις ὁμοῦ χαὶ διανομὴ τεμνομένων ἀδήλῳ 

χαὶ ἀτεχμάρτῳ τομεῖ, χλήρῳ" λόγων γὰρ δυεῖν ὃ μὲν τὰ τῆς ϑείας 

ἀρετῆς πραγματευόψενος ἀνιεροῦται χαὶ ἀνατίϑεται ϑεῷ, ὁ δὲ τὰ τῆς 
1 ἀνθρωπίνης χαχοδαιμονίας ἐζηλωχὼς γενέσει τῇ φυγάδι’ χαὶ γὰρ ὃν 

ἔλαχεν αὕτη χλῆρον, ἀποπομπαῖον χαλοῦσιν οἱ χρησμοί (μον. 10, 8), 

ἐπειδὴ μετανίσταται χαὶ διῴχισται χαὶ μαχρὰν ἀπελήλαται σοφίας. 

ἐπισήμων 1: μὴν χαὶ ἀσήμων ὥσπερ νομισμάτων, οὕτως χαὶ πραγμάτων 

ὄντων ἐν τῇ φύσει πολλῶν ὁ ἀόρατος τομεὺς οὐ δοχεῖ σοι διελεῖν παντ᾽ 

15. εἰς μοίρας ἴσας χαὶ τὰ μὲν ἐπίσημα χαὶ δόχιμα τῷ παιδείας ἐραστῇ, 

τῷ δὲ ἀμαϑαίνοντι τὰ ἀτύπωτα χαὶ ἄσημα προσνεῖμαι; , ἐγένετο“ γάρ 

φησι ,τὰ μὲν ἄσημα τοῦ Λάβαν, τὰ δὲ ἐπίσημα τοῦ ᾿Ιαχώβ“ (6θη. 
90,42). χαὶ γὰρ ἢ ψυχή. τὸ χήρινον, ὡς εἶπέ τις τῶν ἀρχαίων, ἐχμα- 

ἡξῖον, σχληρὰ μὲν οὖσα χαὶ ἀντίτυπος ἀπωθϑεῖ χαὶ ἀποσείεται τοὺς 

0 ἐπιφερομένους χαραχτῆρας χαὶ ἀσχημάτιστος ἐξ ἀνάγχης διαμένει, πει- 

ϑήνιος δ᾽ ὑπάρχουσα χαὶ μετρίως ὑπείχουσα βαϑεῖς τοὺς τύπους δέχε- 

ται χαὶ ἀναμαξαμένη τὰς σφραγῖδας ἄχρως διαφυλάττει τὰ ἐνσημανϑέντα 

41 

178 

119 

180 

15] 

1 εξ ἐφ᾽ Ραρ: ὁ ἐξ ἐφ᾽ αἱ, ἐξ οοἰοτὶ φυλάρχους ΑΒ, οἴῃ. Ρὰρ ὦ ταῖς 
δύ αἰαὶ εὐλογίας ΑΒΗΡ αι Ῥαρ: οι. οοά. 4. οφελουσιν ἐπι ῬὰΡ 

4. 5. φεύγειν ῥῬὸγ οττόγοιῃ δδηρ. 5. τὸ χαχὸν Ρὰρ: χαχὸν σοὐ. Ν τῷ Ρὰρ ΛΗΡΝ: 

τὸ Β, χαὶ τὸ ἃ τα αγαϑον (516) Ρὰρ: αγαϑὸν οοὐά, Ν, ἐλέσϑαι ἀγαϑὸν ἴγάπδρ. Ν 
ὃ ταυτὸ ( νενόμισται οὐ. Ν 1 δυεῖν Ῥὰρ (ὃ: δυοῖν σοἴοτ ἀπόκχρι- 

σις 1, 8. χαὶ --- χλήρῳ᾽ οἴῃ. ΡΔᾺρ λογὼω Ῥὰρ δυεῖν Ρὰρ (ἢ: δυοῖν σοἰοτὶ 

9 τῷ ϑεῶ Β 12 διωχισται Ρὰρ: διώχεται σο6. απεληλασται ᾺΡ 

19. 1ε] τὲ ΑΒ 14 ὁ ΑΒΗ: οἷ. Ρὰρ ΠΡ πάντ᾽ οτπ. οοὐα. 18 μοιρα- 
σίας (ἰ χαὶ δόχιμα ρμοβὶ ἐραστῇ ἰγδηβροβ. σοσα, 16. δ᾽ ΑΒ 

11 φησιν Ρὰρ Β δ᾽ΡᾺΡΝ 18 χαὶ γὰρ ἡ Οομπ: ὡς γαρ ἡ ὰρ, 

ἡ γὰρ οὐδ. Ν χηρῖνῶν ὰρ (ήδη ρ.): χαίριον οοὐά, Ν 19. οὐσαν 
ῬὰᾺΡ ἀντωθϑεῖ εοαϊ, Ν, ἀπωϑεῖται σοηϊοῖϊο 20 ροβὲ ἐπιφερομένους δἀά. 

δὲ ἃ διαμένει ἐξ ἀνάγκης Ν διαβαίνει ΑΒ 21 δὲ ΑΝ 282 ἀχρως 
Ρὰρ: ἀχριβῶς ἑεοὐ. Ν 

9--ῦ ὁμοίως --- νενόμισται Ν᾽ [0]. Τ0ῦτ, 10 ---43.1 ἐγένετο --- εἴη Ν᾽ [0]. 1θ6τ, 

18 Ρ]αϊοηβ Τιθδοῖ. Ρ. 191 Ὁ.Ψ 
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182) ἀνεξάλειπτα εἴδη. (38.) ϑαυμαστὴ μέντοι χαὶ ἢ τοῦ τῶν ϑυσιῶν 

αἵματος ἴση διανομή, ἣν ὁ ἀρχιερεὺς Μωυσῆς φύσει διδασχάλῳ χρησά- 
μενὴς διένειμε. ολαβὼν“ 7τάὠρ φησι «τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος ἐνέχεεν 

εἰς χρατῆρας" τὸ δὲ ἥμισυ προσέχεε πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον“ (Εχοά. 

24, 60), ὅπως ἀναδιδάξῃ,. ὅτι τὸ σοφίας ἱερὸν γένος διττόν ἐστι, τὸ ὃ 

188 μὲν ϑεῖον, τὸ ὃὲ ἀνθρώπινον: χαὶ τὸ μὲν ϑεῖον ἀμιγὲς καὶ ἄχρατον. 

οὗ ἕνεχα τῷ ἀμιγεῖ χαὶ ἀχράτῳ χαὶ χατὰ τὴν μόνωσιν μονάδι ὄντι 

σπένδεται ϑεῷ, τὸ δὲ ἀνθρώπινον μιχτὸν χαὶ χεχραμένον, ὃ τοῦ μιχ- 

τοῦ χαὶ συνθέτου χαὶ χεχραμένου γένους χατασχεδάννυξαι ἡμῶν, ὁμόνοιαν 

χαὶ χοινωνίαν χαὶ τί γὰρ ἄλλο ἣ χρᾶσιν μερῶν τε χαὶ ἠθῶν ἐργασόμε- 10 

184 νον. ἀλλὰ γὰρ χαὶ τῆς ψυχῆς τὸ μὲν ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατον μέρος ὃ 

ἀχραιφνέστατος νοῦς ἐστιν, ὃς ἀπ᾿ οὐρανοῦ χαταπνευσϑεὶς ἄνωθεν ὅταν 

ἄνοσηος χαὶ ἀπήμων διαφυλαχϑῇ, τῷ χαταπνεύσαντι χαὶ ἀπαϑῇ παντὸς 

χαχοῦ διαφυλάξαντι προσηχόντως ὅλος εἰς ἱερὰν σπονδὴν ἀναστοιχειω- 

εὶς ἀνταποδίδοται" [ τὸ δ᾽ αὖ αιχτὸν γένος τὸ αἰσϑήσεών ἐστιν, ᾧ ρν. 499 Ν. 

185 χρατῆρας οἰχείους ἢ φύσις ἐγημιούργησε. χρατῆρες δὲ ὁράσεως μὲν 16 

ὀφθαλμοί, ἀχοὴς ὃὲ ὦτα χαὶ μυχτῆρες ὀσφρήσεως χαὶ τῶν ἄλλων αἵ 

ἁρμόττουσαι δεξαμεναί. τούτοις ἐπιχεῖ τοῖς χρατῆρσιν ὁ ἱερὸς λόγος τοῦ 

αἵματος ἀξιῶν τὸ ἄλογον ἡμῶν μέρης ψυχωϑῆναι χαὶ τρύπον τινὰ λ.- 

1 τὰ εἴδη Ν, εἴδη ον. τῶν οἵη, οοὐά, 2 ἀρχιερεὺς} ἱεροφάντης γὸ} ἀρχι- 
προφήτης οσοηϊ, Μδηρ, Μωσῆς (ΠΡ Ὁ διενιμε Ρὰρ ἐνέχεε (ἱ 
4 εἰς --- προσέχες ὁπ). (ἱ προσεχεεν ΡΆρ, προσέσχε "᾽, πρόσεχε Π' τὸ οἵη. ( 

θ. δ᾽ Ρὰρ 1 αἷϊ. χαὶ Ῥὰρ (1: οχι. ορίογὶ μόνωσιν ὕὰρ: ἕνωσιν οοιά. 

8. σπένδει οσοαα. ἀνθρώπινον οἵη. ΓᾺΡ ὃ ΑΒ: οἵη. Ῥὰρ ΠΠΡ 9. χεχραμ- 

μένου ἩΡ 10. μερων Ρὰρ: μελῶν οοὐά. ἐργασόμενος (ἱ, ἐργασάμενος ΠΡ 

11 γὰρ καὶ Ῥὰρ: γὰρ (ΠΡ, οἱ. Α1Ὁ ὁ οἵη. σοι ὰ. 12. ἀπαϑεῖ ἢ 14. ὅλος 
οοὐά. (ὅλως 1.)}: ο λογὸς Ρὰρ σπονδὴν Ῥὰρ (ἰ: σπουδὴν σοίοτὶ 12 γενος Ρδρ: 

μέρος οοὐὰ. τὸ] τῶν 10 χρατῆρες] χρατηρας "ᾺΡ 11 τῶν Ρὰρ υἱ νἱά.: τούτων 

οοπα. ἄλλων Ρὰρ (εἴ. ΑἸηθτγοβ.): οἵη. οοσ, 18 {τὸ ἥμισυ) τοῦ ὁσοπΐ. ΟὉΠ 

Ι 3466. “μιῦγοβ Ἐρίδι. Οὐ, 3: Ἠ]ὰ (ρ818) αυδθ ἴῃ ογδίθγαβ 1] Γ᾽ ᾿πόγα}}8. οϑὲ, ἤδθς 
απ δὰ αἰΐαγο οι η ἀ]γ την βέϊοα, 6δὸ. απο αἰγῖπο τηχηθγο οὐ ἀἀβρίγαιίοπο αυδάδαι ἢὰ- 

τδ 8. ἱπία παἀαίαγ τη μι θι15.. .. 1Ὁ-,ἢ μιά. ὃ: Ογδΐθγοβ. σι ταῦ βοηβαιῃ 

γοοθρίδουϊα, ογαΐθγοθ ΟΟᾺ δαηῦ ἄπο, ΔΌΓΟΒ. Β1ηΐ, ὨΔΓΟΒ 8 ηΐ, 05. ἀποῆιθ. οἱ δ] ϊδθ 

Ρᾶτγίο5. ὁοηνΘηἰθηΐθ8. πὴ ποτ. ΟΟἾΪ οηΐπ Υἰϑιιπη τϑορίυπλ οἱ τηϊηϊβίγαηΐ, δυάϊξιπι 

ΔΌΓΟΒ, οὐοτγθιη ᾶΓΘΒ, οὐ συβίαϊαμη, οἱ σρίογα, ἴῃ ἰβίοβ. ογαΐθγοβ Ὑθυθτπὶ ΠΠΠπἃ, ἴῃ αθ0 

οϑὲ ργποῖραίαβ βδσογάοι! ! γ6] ργορθοίίαθ, Πα 1 Βα Πρι  ΠΒ. 501 ραγίθβ, αὐ ΥἹν] σοί δἱ- 

46. δοΐμηθὶ ἰγγαι!ο πα Ὁ}165. Ρογίϊοπο5. οἱ ἰδοίαι. Ὑδι Ομ }]65. δ᾽ τηθηΐθ8 ΠΟΙ πα πὰ Υἱνῖς- 

ἤσαν... 
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γιχὴν γενέσϑαι, ταῖς μὲν νουϑεσίαις περιόδοις ἀχολουϑῇσαν, ἀγνεῦσαν δὲ 

τῶν ὀλχὴν ἀπατεῶνα προτεινόντων δύναμιν αἰσϑητῶν. ἄρά γε οὐχὶ 186 

τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὸ δίδραχμον διενεμήϑη τὸ ἅγιον, ἵνα τὸ μὲν 

ἥμισυ αὐτοῦ, τὴν δραχμήν, χαϑιερῶμεν λύτρα τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς χατα- 

ὅ τιϑέντες (Εχοά, 30, 12, 13), ἣν ὁ μόνος ἀψευδῶς ἐλεύϑερος καὶ ἐλευ- 

ϑεροποιὸς ϑεὸς ὠυῖς χαὶ πιχρᾶς παϑῶν χαὶ ἀδιχημάτων δεσποτείας 

ἰχετευϑείς, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ χωρὶς ἱχεσίας, ἀνὰ χράτος ἐχλύει, τὸ δ᾽ 

ἕτερον μέρος τῷ ἀνελευϑέρῳ χαὶ δουλοπρεπεῖ γένει χαταλίπωμεν, οὗ 

χεχοινώνηχεν ὃ λέγων" ,,ἠγάπηχα τὸν χύριόν μου,“ τὸν ἡγεμόνα ἐν ἐμοὶ 

Ι0 νοῦν. οχαὶ τὴν γυναῖχά μου," τὴν φίλην χαὶ οἰχουρὸν παϑῶν αἴσϑησιν, 

»χαὶ τὰ παιδία,“ τὰ χαχὰ τούτων ἔγγονα, ,οὐχ ἄπειμι ἐλεύϑερος 

(Εχοά. 21, ὃ). ἀνάγχη γὰρ χαὶ τῷ τοιούτῳ γένει χλῆρον ἄχληρον χαὶ 181 

ἀποπομπαῖον ἐχ τοῦ διδράχμου δοϑῆναι, ἐναντίον τῇ ἀνατεϑειμένῃ 

δραχαῇ τε χαὶ μονάδι" μονὰς δὲ οὔτε προσϑήχην οὔτε ἀφαίρεσιν δέ- 

1 χεσϑαι πέφυχεν, εἰχὼν οὖσα τοῦ μόνου πλήρους ϑεοῦ. γχαῦνα γὰρ τά 138 

τε ἄλλα ἐξ ἑαυτῶν, εἰ δέ ποὺ χαὶ πυχνωϑείη, λόγῳ σφίγγεται ϑείῳ. 

χόλλα γὰρ χαὶ δεσμὸς οὗτος πάντα τῆς οὐσίας ἐχπεπληρωχώς" ὁ δ᾽ 

εἴρας χαὶ συνυφήνας ἔχαστα πλήρης αὐτὸς ἑαυτοῦ χυρίως ἐστίν, οὐ ὅΞη- 

ϑεὶς ἑτέρου τὸ παράπαν. (39.) εἰκότως οὖν ἐρεῖ Μωυσῆς" ,,ΘἍ2ὁ πλουτῶν 189 

Ὁ οὐ προσϑήσει, χαὶ ὃ πενόμενος οὐχ ἐλαττώσει ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ 

διδράχμου“ (Εχοά. 80, 10), ὅπερ ἐστίν, ὡς ἔφην, δραχμή τε χαὶ μο- 
γάς" ὦ πᾶς ἂν ἀριϑμὸς εἴποι τὸ ποιητιχὸν ἐχεῖνο 

ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι. 

1 νουϑεσίας Α (ὐοπὶ, Ταγη.), νοῦ ϑείαις σοηϊοὶο περιοῆους Παρ, προύδοις σοηΐ, 

Μϑῃξ. δὲ] τῶν ὃὲ ὰρ 2 τῶν] τὸν Β, τὸν τῶν ὁλκὸν (χαὶ Μδῃρ. 

προτεινοντῶν Δ}: προτεινάντων σοσά. ὦ τοῦτον τὸν τροπὸν Ῥὰρ: τούτω τῷ 

τρόπω οοπὰ, καὶ τῷ διδαγμὸν (ἱ διενοήϑη ἢ 4 ὄδραγμὴν Π! 

χαϑτερωνεν (510) Ῥαρ: χαϑίρωμεν (ἡ, χαϑήρωμεν ΑἸ}, χαϑάρωμεν ΠΡ 5. ἀψευδῶς 

οἵη, οοὐά, 1 ἐστιν ῬΔᾺΡ εγλυειῖ "ὰρ 1. ὃ τὸ δ᾽ -- ἀνελευϑέρῳ ὁπ. Ῥὰρ 
8. χαταλείπωμεν Υ Ὁ. μου τὸν κύριον ὁοοάα. 4]. τὸν] τὸν δὲ (ἱ 11 τὰ χαχὰ 

ΠΠΡῚ τὰ χατὰ Ρὰρ, χαχὰ ΔΒ ἔχγονα ΑἸ 12 ἄκληρον οἵη. (ὦ ὦ ὃδι- 

δράγμου Η! ΡῚ τὴν εναντίον (ανατεϑειμενηι Ῥᾶρ, τὸν ἐναντίον τῇ ἀνατ. σοπὶοῖο 

14. οὔτ᾿ ΑΒ 16 αὑτῶν "", αὐτῶν Η! πυχνωϑειη ὕὰρ: πυχνω (πυχνωϑεὶς 1} 
εἴη Ρ'Η", πυχνωϑὲν εἴη (1Π5, πυχνωϑεὶς εἴη τις ΑΒ 11 γάρ ἐστι καὶ οοεα. 

τὰ πάντα Ἄσοσι. 11.188 ὁ διείρας καὶ συνυφάνας ΔΑ} 18 χύριός ΑΒ 19. τὸ] 
τοῦ Ρὰρ Μωσῆς (ἸῊΡ 21 διδράγμου ΠῚΡ ἔφη ΔΡ 22 πᾶς ἀνάριϑμος 

ΗΡῚ ἂν οὔ), ΑΒ 38 λήξω, ἐκ σέο σοι, 

25 ἤοῃ. 1]. 1 91. 
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190 λήγει τε γὰρ ἀναλυόμενος ὁ χατὰ σύνϑεσιν ἀπειράχις ἄπειρος ἀριϑμὸς 

εἰς μονάδα, ἄρχεταί τε αὖ πάλιν ἀπὸ μονάδος εἰς ἀπερίγραφον συντιϑέ- 

μενος πλῆϑος. διόπερ οὐδ᾽ ἀριϑμόν, ἀλλὰ στοιχεῖον χαὶ ἀρχὴν ἀριῦ- 

191 μοῦ ταύτην ἔφασαν, οἷς ζητεῖν ἐπιμελές. ἔτι τοίνυν τὴν οὐράνιον τρο- 
φὴν --- σοφία δέ ἐστιν --- τῆς ψυχῆς, ἣν χαλεῖ μάννα, διανέμει πᾶσι ὅ 

τοῖς χρησομένοις ϑεῖος λόγος ἐξ ἴσου, πεφροντιχὼς [ διαφερόντως ἰσότη- ν. ὅ00Υ. 

τος. μαρτυρεῖ δὲ Μωυσῆς λέγων: ,οὐχ ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολὺ, χαὶ ὁ 

τὸ ἔλαττον οὐχ ἠλαττόνησεν“ (Εχοά. 10, 18), ἡνίκα τῷ τῆς ἀναλογίας 

ἐχρήσαντο ϑαυμαστῷ χαὶ περιμαχήτῳ μέτρῳ" δι᾿ οὗ συνέβη υαϑεῖν, 
ὅτι ἔχαστος , εἰς τοὺς χαϑήχοντας“ (Εχοά, 106, 106) παρ᾽ ξαυτῷ συνέ- 1τὸ 

λεξεν οὐχ ἀνϑρώπους μᾶλλον ἢ λογισμοὺς χαὶ τρόπους" ὅ γὰρ ἐπέβα- 

λεν ἑχάστῳ, τοῦτ᾽ ἀπεχληρώϑη προνηητιχῶς, ὡς μήϑ᾽ ὑστερῆσαι μήτ᾽ 

192 αὖ περιττεῦσαι. (40.) τὸ δὲ παραπλήσιον τῆς χατ᾽ ἀναλογίαν ἰσότη- 

τὸς ἔστιν εὑρεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ λεγομένου Πάσχα. []άσχα δέ ἐστιν, ὅταν 

ἢ ψυχὴ τὸ μὲν ἄλογον πάϑος ἀπομαϑεῖν μελετᾷ, τὴν δ᾽ εὔλογον εὖ- 1 

1982 πάϑειαν ἑχουσίως πάσχῃ" διείρηται 1άρ, ἐὰν ὀλίγοι ὦσιν οἵ ἐν τῇ 

οἰχία, ὥστε μὴ ἱχανοὺς εἶναι εἰς τὸ πρόβατον, τὸν πλησίον γείτονα 

προσλαβεῖν, χατ᾽ ἀριϑμὸν ψυχῶν, ἵν᾽ ἕχαστος τὸ ἀρχοῦν αὐτῷ συνα- 

ριϑμῆται“ (ἔχοά. 132,4), μοῖραν, ἧς ἐστιν ἐπάξιός τε χαὶ χρεῖος, εὑ- 

194 ρισχύμενος. ἐπειδὰν δὲ χαὶ τρόπον χώρας τὴν ἀρετὴν εἰς τοὺς οἰχήτο- 90 

ρας αὐτῆς ἐθελήσῃ διανέμειν, τοῖς πλεί)σι πλεονάζειν χαὶ τοῖς ἐλάττο- 

σιν ἐλαττοῦν τὴν χατάσχεσιν προστάττει (Ναπι. 8, 8), διχαιῶν μήτε 

τοὺς μείζους ἐλαττόνων ἀξιοῦν --- χενοὶ γὰρ ἐπιστήμης ἔσονται --- κήτε 

τοὺς ἐλάττους μειζόνων: χωρῆσαι γὰρ τὸ μέγεϑος αὐτῶν οὐ δυνήσονται. 

Ι συνήϑειαν ἢ 2 τε Ῥὰρ: δὲ εοοἀὰ. 9 οὐδ᾽ Ῥὰᾶρ: οὐκ εοὐὰ. 4 αὐτὴν 
ΑΒ ἐπιμελὲς (ταῦτα) (οηϊοὶο ὃ σοφία δέ ἐστιν τῆς οἴη. σοὐα, Ὁ λόγος ϑεῖος 

ΑΒ, ϑεῖος οὔῃ. Ῥὰρ διαφέροντι (ἱ ἴ Μωτῆς (ΠΗΡ ὁ] ὧν 

ὁ] ᾧὧ ν Ἵ. 8 ὃ τὸ οἴῃ. Ρὰρ 8. ελαττον Ρὰρ: ὀλίγον εοὐὰ. ἡἠλαττό- 
νῆσεν ΠΛΈΡ : ἐλαττωσε Ρὰρ, ἐλαττόνησεν ἢ 9. ἐεχρησαντωι Ρὰρ μέτρῳ σπι. 

ΗΡ' συνέστηχε ΡΠ! 10. αὐτῶι ᾺΡ 11 ἀνθρώπους) ἀγγεῖα ΑΒ 

ὃ] α Ῥὰρ 13 απεπληρωϑη Ῥὰρ μῆτε ὈΪ8. οοὐὰ, 19 χατὰ Ρὰρ 1ὃ ἡ 
ψυχὴ ρΡοβί ἀπομαϑεῖν ἔγδηδῃ. Δ") απόπαϑειν 'ᾺΡ ᾿. τὴν] τὴ Ρὰρ 10 ἑκουσίων 

πάσχα ἃ πάσχει Τ"ᾺΡ οἵ οἵπ. Δ 18 χατ᾽ ἀριϑμὸν προσλαβεῖν Α1} 
(ψυχων κατ᾽ αριϑμ)ον ἂρ 19. συναριϑμεῖται {11 μοῖραν Μδηρ: μοίρας οοἠέ. 
(Ρὰρ 3) Ροβί χρεῖος «44, ἐστὶν ΠΡ 20 χαὶ οἴη. ΑΒ τρόπων (ἰ, τρόπω ΔΑΒ 
τὴν ἀρετὴν οἵη, ἢ 2] αὐτῆς Ῥὰρ (ἰ: αὐτοὺς Η]Ρ, αὐτοῦ ΑΙ πλείοσιν ΡΔρ 

22 μήτε] μὴν (ὦ 2), 98. μείζους --- τοὺς Ὧι]. ΠΡ, μήτε τοὺς -- ἀξιοῦν ἴῃ τηρσ. ΡΣ 

28. χενοὶ --- ἔσονται οἴη. ΠΡ᾿, Ἰΐη. 21 ροβὶ πλεονάζειν ΡΥ οἸγοιοὴ μ08. Μίδηρ, μήτε) 

μήτε μὴν ΜΗ’ 24. αὐτῶν τὸ μέγεϑος εοαμ. 
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(41.) τῆς δὲ χατ᾽ ἀριϑμὸν ἰσότητος ἐναργέστατον δεῖγμά ἐστι τά τε 9ῦ 

τῶν δώδεχα ἀρχόντων ἱερὰ δῶρα (Νυπι. 7, 10 3544.) χαὶ ἔτι τὰ ἀπὸ 

τῶν δώρων διανεμόμενα τοῖς ἱερεῦσιν: ,ἑχάστῳ“ γάρ φησι ,τῶν υἱῶν 

'Λαρὼν ἔσται τὸ ἴσον“ ([,ον. 6.40). παγχάλη ὃὲ χαὶ ἢ περὶ τὴν σύν- 190 

ὃ ϑεσιν τῶν ἐχϑυμιωμένων ἐστὶν ἰσότης" λέγεται γάρ΄ .λαάβε σεαυτῷ 

ἡδύσματα, σταχτήν, ὄνυχα χαὶ χαλβάνην ἡδυσμοῦ χαὶ λίβανον διαφανῆ, 

ἴσον ἴσῳ, χαὶ ποιήσουσιν αὐτὸ ϑυμίαμα μύρον, μυρεψοῦ ἔργον συνϑέ- 

σεως χαϑαρᾶς, ἔργον ἅγιον“ (Εχοά.80,34.35). ἔχαστον γὰρ τῶν μερῶν 

ἔχάστῳ φησὶ δεῖν ἴσον συνέρχεσθαι πρὸς τὴν τοῦ ὅλου χρᾶσιν. ἔστι δ᾽ 191 

10 οἶμαι τὰ τέτταρα ταῦτα, ἐξ ὧν τὸ ϑυμίαμα συντίϑεται, σύμβολα τῶν 

στοιχείων, ἐξ ὧν ἀπετελέσϑη σύμπας ὁ χύσμος. σταχτὴν μὲν γὰρ 

ὕδατι, τῇ δὲ ὄνυχα, χαλβάνην δὲ ἀέρι, τὸν δὲ διαφανῇ λιβανωτὸν πυοὶ 

ἀπειχάζει’ σταχτὴ μὲν γὰρ παρὰ τὰς σταγόνας ὑδατῶδες, ξηρὸν δὲ 

ὄνυξ χαὶ γεῶδες, τῇ δὲ χαλβάνῃ τὸ ᾿δυσμοῦ πρὸς τὴν ἀέρος ἔμφασιν 
Ι2Ζ. προσετέθη --- τὸ γὰρ εὐῶδες ἐν ἀέρι ---, τῷ δὲ λιβανωτῷ τὸ διαφανὲς πρὸς 

φωτὸς ἔνδειξιν. διὸ χαὶ τὰ βάρος ἔχοντα τῶν χηύφων διεχώρισε, τὰ 193 

μὲν τῷ συμπλεχτιχῷ συνδέσμῳ ἑνώσας, τὰ δὲ διαλελυμένως ἐξενεγχών᾽ 

ρυθ1 Ν. 1 ἔφη γάρ᾽ λάβε σεαυτῷ ἡδύσματα, σταχτήν, ὄνυχα“, ταῦτα ἀσύνδετα, 

τῶν βάρος ἐχόντων, ὕδατός τε χαὶ γῆς, σύμβολα, εἶτα ἀφ᾽ ἑτέρας 

0 ἀρχῆς μετὰ συμπλοχῆῇς «χαὶ χαλβάνην δυσμοῦ χαὶ λίβανον διαφανῆ “, 

ταῦτα πάλιν χαϑ᾽ ἑἕαυτά, τῶν χούφων, ἀέρος χαὶ πυρός, [τὰ] σημεῖα. 

τὴν ὃξ τούτων ἐμμελῆ σύνθεσίν τε χαὶ χρᾶσιν τὸ πρεσβύτατον χαὶ τε- [99 

λειότατον ἔργον ἅγιον ὡς ἀληϑῶς εἶναι συμβέβηχε, τὸν χόσμον, ὃν διὰ 

συμβόλου τοῦ ϑυμιάματος οἴεται δεῖν εὐχαριστεῖν τῷ πεποιηχότι, ἵνα 

δ λόγῳ μὲν ἢ μυρεψιχῇ τέχνῃ χατασχευασϑεῖσα σύνϑεσις ἐχϑυμιᾶται, 

ἔργῳ δὲ ὁ ϑεία σοφίᾳ δημιουργηϑεὶς χόύσμος ἅπας ἀναφέρηται πρωὶ χαὶ 

δειλινῆς ὁλοχαυτούμενος. βίος γὰρ ἐμπρεπὴς χύσμῳ τῷ πατρὶ χαὶ 300 

Ι τῆς] τὴν ἃ 2 δώδεχα)] ια΄ ΠΡ 4 παγχάλως ἐοσὰ, περὶ] παρὰ Β 

ὃ ἐνθυμιωμένων ΑΒ, ἐχϑύμων μένων (ἱ ὑ ηδνσμου ὰρ (Τὰ γη.)}: ἀρωμάτων 

ἐοθ. ἴ ιαηίθ ἴσον «(. ἐξαίρετον ἐξαιρέτω ἐοὐά. ἴσον] ἴσω (ἱ 

αὐτὸ (ΗΠ: αὐτῶ Ρὰρ ΑΒ μόρον] μυρεψιχόν Ἄσοπίοϊο 8 χαϑαρὸν σοηϊοῖϊο 

(Ρὰρ 9) 9 φηίσιν) Ρὰρ φησὶν ἰδεῖν ΑΒ 9. 10 ἐστιν οιἰμαι Ρὰρ 

10 τέσσαρα οοὐί.. ταῦτα οἵη. Δ) σύμβολον ΠΡ 12 λίβανον 113 12 στάχτην 

Ρὰρ (ἃ περὶ ΑΒ, οἱ 86 βδορῖιβ, ααοΐ ἰηΐγα πὸπ δἀποίαθο 14 τηῖ ὃε χαλβα- 
νὴ τὸ Ῥδρ: ἡ δὲ χαλβάνη τοῦ ὁομ. 1 προσετεϑες ΔΡ λιβάνω 11 

10 τὰ] τὸ ( διεχωρησεν Ῥὰρ 11 συμπλεχτιχῶς τἰ διαλελυμένων (ἱ 
18 ἔφη γὰρ Ῥὰρ: ἔφησε οοὐά. 19. εἴτε (ἰ, εἶτ᾽ ΑΒ 90 γαλβάνησιν (ἱ 
ἡδύοσμον ΑΒ 21 τὰ 5οολιὶ 24 εὐχαρισταν 0 20 μυρεψιχὴ ΒΗ 

20 δὲ ὁ οἴῃ. ΡῈ} 
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ποιητῇ συνεχῶς χαὶ ἀδιαστάτως εὐχαριστεῖν, μονονοὺχ ἐχϑυμιῶντι χαὶ 

ἀναστοιχειοῦντι ἑαυτὸν πρὸς ἔνδειξιν τοῦ μηδὲν ϑησαυρίζεσϑαι, ἀλλ᾽ 

201 ὅλον ἑαυτὸν ἀνάϑημα ἀνατιϑέναι τῷ γεγεννηχότι ϑεῷ. (42.) ϑαυμάζω 

χαὶ τὸν μετὰ σπουδῆς ἀπνευστὶ δραμόντα συντόνως ἱερὸν λόγον, οἶνα 

στῇ μέσος τῶν τεϑνηχότων χαὶ τῶν ζώντων: εὐθὺς“ 1(ζ00 φησι Μωυ- ὁ 

σῆς οἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“ (Νυπι. 16, 47. 48). αλλ'͵' οὐχ ἔμελλε χο- 

πάσαι χαὶ ἐπιχουφίσαι τὰ περιϑρύπτοντα χαὶ χαταγνύντα χαὶ συντρί- 

βοντα τὴν ἡμετέραν ψυχήν, διαχρίναντος χαὶ διατειχίσαντος τοῦ ϑεοφι- 

λοῦς τοὺς ὁσίους, οἱ ζῶσιν ἀψευδῶς, ἀπὸ τῶν ἀνοσίων, οἱ τεϑνήχασι 

203 πρὸς ἀλήϑειαν, λογισμῶν; τῷ γὰρ ἐγγὺς εἶναι πολλάχις νοσούντων χαὶ 1 

οἱ σφόδρα ὑγιαίνοντες ἐνδεξάμενοι τὴν ἐχείνων νύσον ἐμέλλησαν τελευ- 

τῆσαι. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον ἔτι παϑεῖν ἦν διαζευχϑέντας ὅρῳ μέσῳ 

παγέντι δυνατωτάτῳ, ὃς τὰς ἐφόδους χαὶ ἐπιδρομὰς τοῦ χείρονος μέρους 

208 ἀπὸ τοῦ βελτίονος ἀπώσει. τεϑαύμαχα δὲ ἔτι μᾶλλον, ἐπειδὰν χατα- 

χούων τῶν λογίων ἀναδιδάσχωμαι, ὃν τρόπον εἰσῆλϑεν ἢ νεφέλη μέση ιὖ 

τῆς τε Αἰγυπτιαχῇς χαὶ τῆς Ἰσραηλιτιχῆς στρατιᾶς (Εχοά. 14,320)" 

ὑπὸ γὰρ τοῦ φιλοπαϑοῦς χαὶ ἀϑέου τὸ ἐγχρατὲς χαὶ ϑεοφιλὲς γένος 

οὐχέτ᾽ εἴχλσε διώχεσθαι τὸ σχεπαστήριον χαὶ σωτήριον τῶν φίλων, 

204 ἀμυντήριον δὲ χαὶ χολαστήριον τῶν ἐχῦρῶν ὅπλον, ἢ νεφέλη. διανοίαις 
ἐν γὰρ ἀρετώσαις ἠρέμα σοφίαν ἐπιψεχάζει, τὴν ἀπαϑῇ φύσει παντὸς Ὁ 

χαχοῦ, λυπραῖς δὲ χαὶ ἀγόνοις ἐπιστήμης ἀϑρύόας χατανίφει τιμωρίας, 

1 τῷ μονονοὺ καὶ ϑυμιῶντι ΑΒ 2 μηδὲν ζξαυτῷ) οοπϊεῖο ὃ. γεγεινηχοτι Ρὰρ, 

γεγονότι ΔΒ ϑαυμάζων Ρ ὃ φησὶ] φησὶν ἔστη ΑΒ ὃ. ὃ Μωσῆς ΘΗΡ 
ὃ ἐχοπίασεν (ΗΠ Ρ θ. 1 χοπιᾶσαι (ΠΡ ἴ ἐπιχουφισϑῆναι σοηϊοῖο καὶ χατα- 
γνύντα οἷν. ΡὰρΡ ΔΒ 8. διαχρίναντος ΒΟ. ρ5ὶ, διαχρίνοντος Ραμ: οἵη. σοσα, καὶ Ῥὰρ 

Ρ(Π): μὴ οφίοτὶ 10 λογισμων Ρὰρ (δίαμρ.): λογισμοῦ οσοὐα, 11 ἐνδεξάμενοι Ξοτιμϑὶ, 
εγδεξαμενοι Ρὰρ: ἐκδεξάμενοι ὁοαθώ, ἐμελέτησαν ΑΒ 12 ὃὲ Ῥὰρ ἣν ἔτι παϑεῖν 

οοὐά, διαζευχϑέντα οοαμ, 12,13 μέσα παγέντα ΔΑ} 10 γείρονος μέρους εοὐά.: 

χειρος Ῥὰρ 14. ἀπωσεῖ ὰρ: ἀνασώσει ὁσοὐά,, ἀνώσει ὁοῃϊοῖο 15 ροϑὲ τῶν δι, 

ἁγίων οὐ. Ν λόγων ΔΙ} ἀναδιδάσκομαι ὰρ (ἐ εἰσηλϑεν ἡ Δρ: εἰσῆλϑε 
οοὐ. Ν 10 τε οιὰ. εοὐά. Ν ᾿Ισραηλιχῆς (ἰ 11 γὰρ οἴῃ. ΔΒ τὸ] 
τὲ (ὦ τὸ ϑεοφιλες Ῥὰρ 18 οὐκέτι ἑοοὐὰ, εἰασεν ΡᾺΡρ σχοπαστήριον ΡἪ!, σχοπευ- 

τήριον ΒΝ 20 γὰρ οἵα. ΔΑΒ ἡμέρα ΓᾺΡ ἐπιψαχκαζει Ρὰρ, ἐπισχευάζει Ν 
φύσει οἵη. οσοἀ. Ν 21 χατανίφει "ὰρ ΝΥ: χατανείφει ΑΞ ΒΠΡ, χατανήφει ΑἸ 

8--1Ὸ Οεὶψ. Ποπι, ἐὰ Νίωι, 1Χ ὃ». 998; αᾳυϊάδιῃ ἰλπθη. ὁΧ 1ϊ8, αἱ δηΐθ ΠῸ5 ἰπίοτ' 

Ρτοῖδιϊ βαπὶ Ἰοοῦτα. πππς, τηθιηΐηΐ απο τηογίιιοβ αἰ χογα πὶ 608. αἱ πἰπη οἴδίθ Βοθ ογΌι 

ἴῃ ρΘοσδΕϊθ. 5015. τηοτγίαὶ ᾿η16} ]οραπίαγ, ΥὙἱνθη 08. δυΐϊοιη. 608. “υΐ πὶ ΟΡΘΓΙΌ.15. Υἱέδο ΡΘΓ’ 

τοδ βοΐ (οὐ 3) ὲ σοιιπ. 1.1 ρ. ὕδ9). 090 Μ.). 11-- 417,10 τεϑαύμαχα --- ϑεοῦ Ν (0]. 100. 
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χαταχλυσμὴὸν φϑορὰν οἰχτίστην" ἐπιφέρουσα. τῷ δὲ ἀρχαγγέλῳ χαὶ 30ῦ 
΄ , » , ν᾿» »» » ΄ .᾽᾿»ὋὉ ξ΄ . 

πρεσβυτάτῳ λύγῳ δωρεὰν ἔδωχεν ἐξαίρετον ὃ τὰ ὅλα εννήσας πατήρ, 

ἵνα μεϑόριος στὰς τὸ γενόμενον διαχρίνῃ τοῦ πεποιηχότος. ὃ δ᾽ αὐτὸς 

ἱχέτης μέν ἐστι τοῦ ϑνητοῦ χηραίνοντος αἰεὶ πρὸς τὸ ἄφϑαρτον, πρεσ- 

ον βευτὴς δὲ τοῦ γεμόνος πρὸς τὸ ὑπήχοον. ἀγάλλεται δὲ ἐπὶ τῇ δωρεᾷ 300 

ν. 02) ΝΜ. χαὶ σεμνυνόμενος αὐτὴν | ἐχδιηγεῖται φάσχων: ,χαἀγὼ εἰστήχειν ἀνὰ 

αέσον χυρίου χαὶ ὑμῶν“ (Ποαϊ. ὃ, ὃ), οὔτε ἀγένητος ὡς ὃ ϑεὸς ὧν 

οὔτε γενητὸς ὡς ὑμεῖς, ἀλλὰ μέσος τῶν ἄχρων, ἀμφοτέροις ὁμηρεύων, 

παρὰ μὲν τῷ φυτεύσαντι πρὸς πίστιν τοῦ μὴ σύμπαν ἀφηνιάσαι ποτὲ 

10 χαὶ ἀποστῆναι τὸ γεγονὸς ἀχοσμίαν ἀντὶ χύσμου ἑλόμενον, παρὰ δὲ τῷ 

φύντι πρὸς εὐελπιστίαν τοῦ μήποτε τὸν ἵλεω ϑεὸν περιιδεῖν τὸ ἴδιον 

ἔργον. ἐγὼ γὰρ ἐπιχηρυχεύομαι τὰ εἰρηναῖα γενέσει παρὰ τοῦ χαϑαι- 

ρεῖν πολέμους ἐγνωχότος εἰρηνοφύλαχης αἰεὶ ϑεοῦ. 

(43.) Διδάξας οὖν ἡμᾶς περὶ τῆς εἰς ἴσα τομῆς ὁ ἱερὸς λύγος χαὶ 207 

Ιι5 πρὸς τὴν τῶν ἐναντίων ἐπιστήμην ἄγει φάσχων ὅτι τὰ τμήματα, ἔϑη- 

χεν ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις“ (θη. 15, 10). τῷ γὰρ ὄντι πανϑ᾽ ὅσα 

ἐν χόσμῳ σχεδὸν ἐναντία εἶναι πέφυχεν, ἀρχτέον δὲ ἀπὸ τῶν πρώτων- 

ερμὸὼν ἐναντίον ψυχρῷ χαὶ ξηρὸν ὑγρῷ χαὶ χοῦφον βαρεῖ χαὶ σχότος 308 

φωτὶ χαὶ νὺξ ἡμέρα, χαὶ ἐν οὐρανῷ μὲν ἢ ἀπλανὴς τῇ πεπλανημένῃ 

Ἃ φορᾷ, κατὰ δὲ τὸν ἀέρα αἰϑρία νεφώσει, νηνεμία πνεύμασι, ϑέρει χει- 

μών, ἔαρι μετόπωρον --- τῷ μὲν γὰρ ἀνθεῖ, τῷ δὲ φϑίνει τὰ [ὃ᾽] 

ἔγχξια ---, πάλιν ὕδατος τὸ γλυχὺ τῷ πιχρῷ χαὶ γῆς ἥ στεῖρα τῇ 10- 

νίμῳ. χαὶ τἄλλα δὲ ἐναντία προῦπτα, σώματα ἀσώματα, ἔμψυχα 209 

Ι χαταχλυσμὸν (ΙΝ (Ραρ 7): χαταχλυσμῶν οοίοτὶ φορὰν οοϊ. Μδηρ, 
ἐπιφερους Δρ, ἐπιφέροντα Ν 2 ἐξαίρετον ἔδωχεν οὐ. Ν 4 ἐστιν αὶ 
ἀεὶ σοὐμ!. τὸ Ῥὰρ γ: τὸν οὐ. Ν ἡ. ὃ πρεσβυτῆς Ρὰρ, πρεσβευ- 

τὴν Ν Ὁ ἰστηχεῖν ὕαρ, στήχειν (1 ἴ ἡμῶν ΔΒ ἀγένητος (Ὁ 

(Ραρ3): ἀγέννητος ΑΒῊΝ 1. 8 ὁ ϑεὸς --- ὡς οι. ΠΡ 8. γενητὸς (ἡ (Ραρ 7): 

γεννητὸς ΔῸΝ ἡμεῖς ΔΒ 9 ἀφηνίασαι ὕὰρ (δαπρ.): ἀφανίσαι οοὐ. Ν 
10 γεγονὸς Ρὰρ: γένος εοαἀ. Ν 11 ἐλπιστίαν ΟΝ λέω Ῥὰρ: ἵλεων (ΠΠ)}, 
ἔλεον ΔΒ 12. ἐπιχηρυχεύσομαι ἑσοὐ. Ν δηΐ6 γενέσει Δ4ἃ. τῇ ΑΒ, ἃ ΠΡΗ! 
12, 12 χαϑαίρειν ΑΈΤΠΡΝ 13. ἀεὶ οοὐ. 14 εἰς ΑΒ: οὐ. Ρὰρ ΟἿΡ 
τιμῆς ΔΒ 1 τμήματα ΑΒΡ3 (Ραρῦ): τάγματα (1Π}} 18 ψυχρῶι ῥὰρ 

(Τὰγη.): τῷ Ψψυχρῶ οοὐά. 20 νεφωσει ὕὰρ: νέφεσι σοὐά. 2] τῶ ἔὰρ (ἰ: τὸ 
ἐρίογὶ τῷ (ἐ (Ρὰρ ἢ): τὸ σρίθγὶ δ᾽ 5ροϊυδὶ (Ρὰρ 7) οἱ δηΐθ πάλιν ἰπἰογραηχὶ 
22 τῷ γλυχεῖ τὸ πιχρὸν ΑΒ 2 τὰ ἄλλα οοαά. πτοῦπτα "ὰρ 

1θ 5ᾳᾳ. Ραζίῃ, ΠογακΙξοῖο Βοϊδρίοϊο Τρ, 5--͵Ἴ τὶ, 
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ἄψυχα, λογιχὰ ἄλογα, ϑνητὰ ἀϑαάνατα, αἰσϑητὰ νοητά, χαταληπτὰ ἀχα- 

τάληπτα, στοιχεῖα ἀποτελέσματα, ἀρχὴ τελευτή, Ἱένεσις φϑορά, ζωὴ 

ϑαάνατος, νόσος ὑγεία, λευχὸν μέλαν, δεξιὰ εὐώνυμα, διχαιοσύνη ἀδιχία, 

φρόνησις ἀφροσύνη. ἀνδρεία δειλία, σωφροσύνη ἀχολασία, ἀρετὴ χαχία, 

210 χαὶ τὰ τῆς ἑτέρας πάντα εἴδη τοῖς τῆς ἑτέρας εἴδεσι πᾶσι. πάλιν ὃ 

Ἰτραμματιχὴ ἀγραμματία, μουσιχὴ ἀμουσία, παιδεία ἀπαιδευσία, συνόλως 

τέχνη ἀτεχνία, χαὶ τὰ ἐν ταῖς τέχναις, φωνήεντα στοιχεῖα χαὶ ἄφωνα, 

211 ὀξεῖς χαὶ βαρεῖς φϑόγγοι, εὐθεῖαι χαὶ περιφερεῖς γραμμαί" χαὶ ἐν ζῴοις 

χαὶ φυτοῖς ἄγονα γόνιμα, πολυτόχα ὀλιγοτόχα, ὠοτόχα ζῳοτόχα, μαλά- 

212 χεια ὀστραχόδερμα, ἄγρια ἥμερα, μονωτιχὰ ἀγελαῖχ' χαὶ πάλιν πενία 10 

πλοῦτος, δόξα ἀδοξία, δυσγένεια εὐγένεια, ἔνδεια περιουσία, πόλεμος 

εἰρήνη, νόμος ἀνομία, εὐφυΐα ἀφυΐα, ἀπονία πόνος, νεότης γῆρας, ἀδυ- 

ναμία δύναμις, ἀσϑένεια ῥώμη. χαὶ τί δεῖ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστον ἀναλέ- 

213 γεσϑαι ἀπερίγραφα χαὶ ἀπέρατ᾽ ὄντα τῷ πλήϑει; παγχάλως οὖν ὃ τῶν 

τῆς φύσεως ἑρμηνεὺς πραγμάτων, τῆς ἀργίας χαὶ ἀμελετησίας ἡμῶν ι1Ὁ 

λαμβάνων οἶχτον ἔχάστοτ᾽ ἀφϑόνως ἀναδιδάσχει, χαϑὰ χαὶ «νῦν, τὴν 

ἀντιπρόσωπον ἑχάστων ϑέσιν οὐχ ὁλοχλήρων, ἀλλὰ τμημάτων ὑπαρχόν- 

των" [ἕν γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοῖν τῶν ἐναντίων, οὗ τμηϑέντος γνώριμα τὰ μ. Ὁ0ὃ Ν. 

914 ἐναντία. οὐ τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅ φασιν Ἴλληνες τὸν μέγαν χαὶ ἀοίδιμον παρ᾽ 

αὐτοῖς Ἡράχλειτον χεφάλαιον τῆς αὑτοῦ προστησάμενον φιλοσοφίας αὖ- Ὁ 

χεῖν ὡς ἐφ᾽ εὑρέσει χαινῇ; παλαιὸν γὰρ εὔρεμα Μωυσέως ἐστὶ τὸ ἐχ 

τοῦ αὐτοῦ τὰ ἐναντία τμημάτων λόγον ἔχοντα ἀποτελεῖσϑαι, χαϑάπερ 

ἐναργῶς ἐδείχϑη. 

915 (44.) Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ἐν ἑτέροις ἀχριβώσομεν. ἄξιον δὲ χαὶ ἐχεῖνο 
ἢ παρησυχασϑῆναι" τὰ γὰρ λεγόμενα διχοτομήματα τριῶν ζῴων δίχα 15 

Ι. 2 χα(ταλημπτα) αχαταλημπτα Ρὰρ ὃ. δεξιαν εὐωνυμαν ΡᾶΔρ διχαιότης 

ΑΒ 4 φρόνησις --- χακχία οἴη. ΔΑ ὃ πάντα -- ἑτέρας οἵη. ἴ, εἴδη πάντα Υ 

πασιν ὕᾺΡ Ὁ. πολυγονα Ρὰρ ὠοτόχα ζωοτόχα ὁπ. (ἰ, ζωοτόχα οἴη. Ὁ 

9. 10 μαλαχὰ οοὐα. 12 εὐφυΐα ἀφυΐα ὰρ Α(ἰ: ἀφυΐα εὐφυΐα ΠΡῚ εὐφυΐα 1 

γερας ὰρ 1}. 19. δύναμις ἀδυναμία οοὐά. 13 δ᾽ εἰ Ρὰρ 14. ἀπέρατ᾽ ϑεμεὶ!, 

απορατ Ρὰρ: ἀπέραστα (ἱ, ἀπέραντα οοίετὶ ὁ οἵῃ. Ῥὰρ τῶν οα). ΗἸΡῚ 

10 ἑρμηνευτὴς οοὐὰ. πραγμάτων ὕὰρ (Μαηρ): γραμμάτων οοὐα. ἡμῶν οἵ. 

ΑΒ 10 ἑχάστοτ᾽ Βογῖμ5ὶ: ἕχαστον οοὐι, ἀφϑόνως Βογῖρβὶ: αφονως ΔΡ, 

ἀφανῶς οοὐά., ἐμφανῶς Ἄοοηὶ. αηρ. 18 τῶν] τὸ Ρ γνώρισμα ΑΒΕ 

19 οὗτός ἐστιν ὃν ΑΒ 230. αὑτοῦ Η3: αὐτοῦ δοοἰοτὶ {(ΡΔ0 2) προιστάμενον Ρ(Η͂") 

21] ἐφ᾽ ἐν ΑΒ χενῇ ΠΘῊΡ εὕρημα ὁοπίοῖο (Ρὰρ ἢ) Μωυσεως Ρὰρ: Μωσέως 
ΑΒΕῸΡ, Μωσέος ἢ 22 τοῦ] τουτοῦυ ΡΔΡ 98) εναργως εδειχϑη Ῥὰρ: ὄναρ ἐδείχϑη 
ΟΡ", οὖν παρεδείχϑη ΔΒ’ 24. αι. χαὶ οἴη. Ρὰρ 2 ἡσυχασϑηναι "ὰᾺΡ 

20. 49.1 δίχα διαιρεϑέντων κογίμ5ὶ: ὅιχα αἱρεϑέντων Ρὰρ, διαιρεϑέντων οοαὰ, 
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διαιρεϑέντων ἕξ ἐγένετο, ὡς ξἕβδομην τὸν τομέα εἶναι λόγον, διαστέλ- 

ληοντα τὰς τριάδας, μέσον αὐτὸν ἱδρυμένον. τὸ παραπλήσιόν μοι δοχεῖ 210 

᾿σχφέστατα μεμηνῦσϑαι χαὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς λυχνίας" δεδημιούργηται γὰρ 

ἕξ χαλαμίσχους ἔχουσα, τρεῖς ἑκατέρωϑεν, ἑβδόμη δὲ αὐτὴ μέση, διαι- 
ὅ ροῦσα χαὶ διαχρίνουσα τὰς τριάδας. τορευτὴ γάρ ἐστι, τεχνιχὸν χαὶ 

δόχιμον ϑεῖον ἔργον, ἐξ ἑνὸς χρυσίου χαϑαροῦ (Εχοί. 20, 80. 38, 18. 14)" 

τὸ γὰρ ἕν χαὶ μόνον χαὶ χαϑαρὸν ὄντως ἑβδομάδα τὴν ἀμήτορα γεγέν- 

νηχεν ἐξ ἑαυτοῦ μόνου, μὴ προσχρησάμενον ὅλῃ τὸ παράπαν. χρυσὸν 317 

δ᾽ οἵ ἐγχωμιάζοντες πολλὰ μὲν χαὶ ἄλλα λέγουσι τῶν εἰς ἔπαινον, δύο 

10 ὃὲ τὰ ἀνωτάτω, ἕν μέν, ὅτι ἰὸν οὐ παραδέχεται, ἕτερον δέ, ὅτι εἰς 

ὑμένας λεπτοτάτους ἀρραγὴς διαμένων ἐλαύνεταί τε χαὶ χεῖται. σύμ- 

βολὴν οὖν εἰχήτως μείζονος φύσεως γέγονε, ἣ ταϑεῖσα χαὶ χεχυμένη 

χαὶ φϑάσασα πάντῃ πλήρης ὅλη δι᾿ ὅλων ἐστίν, εὐαρμόστως χαὶ τὰ 

ἄλλα συνυφήνασα. περὶ τῆς προειρημένης λυχνίας ὃ τεχνίτης διαλεγό- 318 

Ι5. μενὴς πάλιν φησίν, ὅτι ,ἐχ τῶν χαλαμίσχων εἰσὶν οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες, 

τρεῖς ἐχατέρωϑεν, ἐξισούμενοι ἀλλήλοις" χαὶ τὰ λαμπάδια αὐτῶν, ἅ ἐστιν 

ἐπὶ τῶν ἄχρων, χαρυωτὰ ἐξ αὐτῶν: χαὶ τὰ ἀνθέμια ἐν αὐτοῖς, ἵν᾽ ὦσιν 

ἐπ᾿ αὐτῶν οἱ λύχνοι χαὶ τὸ ἀνθέμιον τὸ ξβδομον ἐπ᾿ ἄχρου τοῦ λαμ- 

παδίου ἐπὶ τῆς χορυφῆς ἄνωθεν, στερεὸν ὅλον χρυσοῦν: χαὶ ἑπτὰ 

0 λύχνους ἐπ᾿ αὐτῆς χρυσοῦς“ (Ἐχοά. 38, 15---11)" ὥστε διὰ πολλῶν 2319 

ἤδη χατασχευάζεσϑαι, ὅτι ἑξὰς εἰς δύο τριάδας ὑπὸ μέσου τοῦ ἑβδόμου 
λόγου διύρηται, χαϑάπερ ἔχει νυνί’ πᾶσα γὰρ ἣ λυχνία σὺν τοῖς ὅλοσχε- 

ρξεστάτοις μέρεσιν αὐτῆς, ἃ ξξ ἐστιν, ἐπάγη, λαμπαδίων ἑπτά, ἀνϑεμίων 

ἑπτά, λύχνων ἑπτά. διαιροῦνται δὲ οἱ μὲν ξξἰλύχνοι τῷ ἑβδόμῳ, τὰ δὲ 220 

Ἰ λόγον εἶναι Π 2 αὐτὸν Ρὰρ Β: αὑτὸν ΔΛ, αὐτῶν ΠΡ ιδρυμενον ΡῬΔρ: 
ἱδρυσάμενον ουδά. παραπλησὸν ΡᾺΡ 4 αὐτὴ 5οτίρβὶ: αὕτη οοὐά. μέσην 
Ρ 4. ὃ διαχρίνουσα χαὶ διαιροῦσα ΑΒ ὃ ἐστιν Ρὰρ 1. ὃ γεγεννηχεν 
Ρὰρ: γεγέννηχε χαὶ ΑΠ|’, γεγένηχε καὶ Βὶ 8 εαυτοῦυ Ῥᾶρ: αὑτοῦ Η3, αὐτοῦ εοίοτὶ 
μόνου Ρὰρ (Δίδηρ): χαὶ μόνου (μόνον Η) ἐοσά. 9 τῶν] τὸν Ρ 10 ἕνα 

ΘΡΗ! 12 οὖν οἴῃ. Ρὰρ γέγονε μείζονος φύσεως οοὐά, ἐλαϑεῖσα σοηϊ. 
Ναην. 12. παντῆς Ρᾶρ, παντὶ ΠΗΠΡ 14. προειρημένης λυχνίας ΡΔρ: εἰρημένης 

λυχνίας ΑΒ, λυχνίας τῆς εἰρημένης ΗΡ 15 ὅτι οἴη. Ρὰρ 16 λαμπάδια Ρὰρ 
ΑΒΡῆ; λαμπρὰ ΘΠΡῚ αὐτῶν] αὐτοῖς ἃ 11 ἀναϑεμια Ρὰρ 18 τὸ 
ἔβδομον οἴη. ΑΒ ἄχρου Ἡ: ἄχρον (ΠΡ, ἄχρων ΑΒ, ἀνω Ῥὰρ 19 επι τῆς χορυ- 
φῆς ἀνωϑεν Ῥὰρ: οὁπ|. σοίογὶ ζ΄ Ρὰρ 20 αὐτῆς 5βοτγὶρβὶ (οἴ, Ρ. 580,6): αὐ- 
τοῖς Ραρ οἱ οοαὰ. 21 δὴ Ραρ: ὠήϑη οοὐα. 22. λόγου] λύχνου οοηΐ. 

δαηνσ, ἔχει νυνῇ ἐχείνη οοηϊ. Μαηρ, πᾶσα] μέση σοηϊοῖο 22, 25. νυνὶ --- 

ἐπάγη ονδπία ἴῃ Ῥαρ. σοτγαρίοϊα ἴπθ880 υἱάθίατ. οογίθ σοποεϊνὶ Πἰη. 29, 34. ποῦ Βαθοπὶ 
ὑπ μοπάοδπι (ν, δὰ ᾿ἰπ. 22) 20 ἀαναϑεμείων ΓΔΡ 24 λύχνων ἑπτὰ οπι. ΑΒ 

ῬΗΠοΩΐ8. ὀρόγα νοἹ. 1Π], 4 
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ἀνϑέμια ὁμοίως τῷ μέσῳ χαὶ τὰ λαμπάδια τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τοῦ 

ἑβδόμου χαὶ μέσου, οἱ δὲ ἕξ χαλαμίσχοι χαὶ οἱ ἐχπεφυχότες ἴσοι βλα- 

22] στοὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ | στελέχους τῆς ἑβδόμης. (42.) πολὺν δ᾽ ὄντα ν. 501}. 

τὸν περὶ ἔχάστου λόγον ὑπερϑετέον εἰσαῦϑις. τοσοῦτο δὲ αὐτὸ μόνον 

ὑπομνηστέον, ὅτι τῆς χατ᾽ οὐρανὸν τῶν ἑπτὰ πλανήτων χορείας μίμημα ὁ 

22) ἐστιν ἢ ἱερὰ λυχνία χαὶ οἱ ἐπ᾿ αὐτῆς ἑπτὰ λύχνοι. πῶς; ἐρήσεταί τις 

ἴσως: ὅτι, φήσομεν, ὄνπερ τρόπον οἱ λύχνοι, οὕτως χαὶ τῶν πλανή- 

των ἕχαστος φωσφορεῖ" λαμπρότατοι γὰρ ὄντες αὐγοειδεστάτας ἄχρι γῆς 

ἀποστέλλουσιν ἀχτῖνας, διαφερόντως δ᾽ ὃ μέσος τῶν ἑπτά, ἥλιος. 

298 μέσον δ᾽ αὐτὸν οὐ μόνον ἐπεὶ μέσην ἐπέχει χώραν, ὡς ἠξίωσάν τινες, 10 

χαλῶ, ἀλλ᾿ ὅτι χαὶ ϑεραπεύεσϑαι χαὶ δορυφορεῖσϑαι πρὸς ὑπασπιζόντων 

ξχατέρωϑεν ἀξιώματος ἕνεχα χαὶ μεγέϑους χαὶ ὠφελειῶν, ἃς τοῖς ἐπι- 

394 γείοις ἅπασι παρέχει, δίχαιος ἄλλως ἐστί, τὴν δὲ τῶν πλανήτων τά- 

ξιν ἄνθρωποι παγίως μὴ χατειληφότες --- τί δ᾽ ἄλλο τῶν χατ᾽ οὐρα- 
νὸν ἴσχυσαν χατανοῆσαι βεβαίως; --- εἰχοτολογοῦσιν, ἄριστα δ᾽ ἐμοὶ ιὖ 

στοχάζεσϑαι δοχοῦσιν οἵ τὴν μέσην ἀπονενεμηχότες ἡλίῳ τάξιν, τρεῖς 

μὲν ὑπὲρ αὐτὸν χαὶ μετ᾽ αὐτὸν τοὺς ἴσους εἶναι λέγοντες, ὑπὲρ αὐτὸν 

μὲν φαίνοντα, φαέϑοντα, πυρόεντα, εἶθ᾽ ἥλιον, μετ᾽ αὐτὸν δὲ στίλβοντα, 

825 φωσφόρον, τὴν ἀέρος γείτονα σελήνην, ἐπίγειον οὖν βουληϑεὶς ἀρχετύ- 

που τῆς χατ᾽ οὐρανὸν σφαίρας ἑπταφεγγοῦς μίμημα παρ᾽ ἣμῖν ὁ τεχ- Ὁ 

νίτης γενέσϑαι πάγχαλον ἔργον προσέταξε, τὴν λυχνίαν, δημιουργηϑῆναι. 

δέδειχται δὲ χαὶ ἣ πρὸς ψυχὴν ἐμφέρεια αὐτῆς: ψυχὴ γὰρ τριμβερὴς 

μέν ἐστι, δίχα δὲ ἕχαστον τῶν μερῶν, ὡς ἐδείχϑη, τέμνεται, μοιρῶν 

1 αναϑεμεια Ῥᾶρ μέσῳ] ϑὼ γε] μῷ Ρὰρ Ὡ. 8 δὲ ἕξ --- χαὶ οἱ οπι. (ἱ 
3. ἑβδόμης (λυχνίας) ἐοπὶ. Μδηρ. 4. τοσοῦτον Ρὰρ (ὦ ὃ τῆς] τῶν 
ΛΒ χατὰ τὸν ΓᾺΡ χορέιας ΡΔΡ: πορείας (ἪΡ, οαὰ. ΑΒ 0 ἐστιν οπ|. (ἰ 

ἡ οὦν. Ρὰρ οἱ ἑπτὰ λύχνοι ἐπ᾿ αὐτῆς οοὐά, ἐρήσεται Ρὰρ Υ: εἰρήσεται 
οοάά. ἴ ονπερ ΡΔρ: ὃν οοὐά. οὕτω ΑΒ 8 λαμπρότεροι οσοὐά. 
10 δὲ οοἀὰ,. ἐπει Ρὰρ, ἐπὶ (ἰ: ὅτι οϑίθτὶ ὡς ομ). Ρὰρ 11 ϑερα- 
πεύεται καὶ δορυφορεῖται ΑΒ 13 ἀπασιν Ῥὰρ διχαίως ΑΒΠῚΡ 

αλλως Ῥὰρ (λἴδηρ.): ἀλλ᾽ ὡς οοὐά, ἐστιν ῬὰρΡ 18, 14 τάξιν οὐ. ΑΒ 

14. 15 παγίως -- λέγουσιν δα. ΗΡ3 14 χατ᾽ οσοὐά.: χατὰ τὸν ῬᾺρ 15 διανοῆ- 
σαι οοάα, εἰχοτολογοῦσιν ΒοΙῖρ5ὶ, εἰχοτολεγουσιν Ῥὰρ: εἰχότως λέγουσιν οοὐά. 

δὲ ἐμοὶ (ἰ, δέ μοι ΑΒῊΡ 10 δοχοῦσι στοχάζεσϑαι ΑΒ 10---ΤἸΒ τρεῖς οἱ μετ᾽ 
αὐτὸν χαὶ ὑπὲρ αὐτὸν φαίνονται ῬΔΡ (ὁδίογ 5. ΟΠ} 5815) 11 λέγοντας (ἱ 

18 φαετοντα Ρὰρ 19. ἀέρα (ἰ οὖν οἵη. ΠῚΡῚ 19. 20 ἀρχετυποῦ Ρὰρ 

ΟἸδηρ.): ἀρχέτυπον ΑΒΟΉΗΣΡ", οἱ. ΗΡῚ 20 κατ᾽ οοὐά.: χατα τὸν Ρὰρ 

21 ἔργον οἴῃ. Ρὰρ 32 ἡ οἴη. ᾺΡ 20 μέν οι. εοοὐά, ἐστιν ἢ 
ἑχάστων Ῥὰρ (ἱ 



ΟΥΤΒ ΕΒ. ὈΙΥν. ΠΕΚῈΒ Ι 

δὲ τενομένων ἕξ ἕβδομος εἰχύτως τομεὺς ἦν ἁπάντων ὁ ἱερὸς χαὶ ϑεῖος 

λόγος. (46.) ἄξιον δὲ μηδ᾽ ἐχεῖνο παρησυχασϑῆναι" τριῶν ὄντων ἐν 220 

τοῖς ἁγίοις σχευῶν, λυχνίας, τραπέζης, ϑυμιατηρίου, τὸ μὲν θυμιατήριον 

εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν στοιχείων εὐχαριστίαν ἀνάγεται, ὡς ἐδείχϑη πρότε- 

ων ρην, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸ μοίρας ἔχει τῶν τεττάρων, γῆς μὲν τὰ ξύλα, ὕδατος 

δὲ τὰ ἐπιϑυμιώμενα --- πρότερον γὰρ τηχόμενα εἰς λιβάδας αὖϑις ἀνα- 

λύεται ---, τὸν δὲ ἀτμὸν ἀέρος, πυρὸς δὲ τὸ ἐξαπτόμενον ---- χαὶ ἢ σύνϑεσις δὲ 

λιβανωτοῦ χαὶ γαλβάνης ὄνυχός τε χαὶ σταχτῆς (Εχοά. 80,34) τῶν στοι- 

χείων σύμβολον ---, ἢ δὲ τράπεζα εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν ϑνητῶν ἀποτελεσ- 

1οὸ. μάτων εὐχαριστίαν --- ἄρτοι γὰρ χαὶ σπονδεῖα ἐπιτίϑενται αὐτῇ (ΝΠ. 4,7), 

οἷς ἀνάγχη χρῆσθαι τὰ τῆς τροφῆς δεόμενα ---, ἢ δὲ λυχνία εἰς τὴν ὑπὲρ 

» 00 Ν. τῶν χατ᾽ οὐρανὸν ἁπάντων, ἵνα μηδὲν μέρος τοῦ χύσμου | δίχην ἀχα- 

ριστίας ὄφλῃ, ἀλλ᾿ εἰδῶμεν ὅτι πάντα τὰ μέρη τὰ χατ᾽ αὐτὸν εὐχα- 

ριστεῖ, τὰ στοιχεῖα, τὰ ἀποτελέσματα, οὗ τὰ ἐπὶ γῆς υόνον, ἀλλὰ χαὶ 

15 τὰ ἐν οὐρανῷ. (41.) ἄξιον δὲ σχέψασθϑαι, διὰ τί τῆς τραπέζης χαὶ 291 

τοῦ ϑυμιατηρίου τὰ μέτρα δηλώσας τῆς λυχνίας οὐδὲν ἀνέγραψε: μή- 

ποτε δι᾿ ἐχεῖνο, ὅτι τὰ μὲν στοιχεῖα χαὶ τὰ ϑνητὰ ἀποτελέσματα, ὧν 

ἢ τράπεζα χαὶ τὸ ϑυμιατήριον σύμβολα, μεμέτρηται περατωϑέντα ὑπ᾽ 

οὐρανοῦ --- ἀξὶ γὰρ τὸ περιέχον τοῦ περιεχομένου μέτρον ---, ὃ δ᾽ 

ἢ οὐρανός, οὗ σύμβολόν ἐστιν ἢ λυχνία, ἀπειρομεγέϑης ἐστί. περιέχεται 328 

Ἰὰρ ὑπ᾽ οὐδενὸς σώματος, οὔτε ἰσομεγέϑους αὐτῷ οὔτε ἀπείρου, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ὑπὸ χενοῦ χατὰ Μωυσῆν διὰ τὴν ἐν τῇ ἐχπυρώσει μυϑευομένην 

τερατολογίαν" ἔστι δὲ ὥρης αὐτοῦ ὃ ἢεός, ἡνίοχος καὶ χυβερνήτης αὖ- 

τοῦ. ὥσπερ οὖν ἀπερίληπτον τὸ ὄν, οὕτως χαὶ τὸ ὁριζόμενον ὑπ᾽ αὖ- 999 

Ἰ γινομενων γϑὶ γεινομένων ῬΔρ (Ὁ) τομεὺς οοηΐεῖο ὁ ΑΒΟΗ3;: οὐ. Ρὰρ 
ΠΡ! 2 μηδ᾽ Ρὰρ Η": μὴ δὲ ΑΒ(, μὴ ΗΙΡ 4 εὐχαριστιῶν (ἱ 
4, ὃ πρότερον ὡς ἐδείχϑη Η ὃ χαὶ ἐπεὶ χαὶ (ἱ τεσσάρων οοὐὰ. 
ὃ αὖϑις οα. Ῥὰρ 9 τὴν Ρὰρ ΑΒ: τὴν τῶν (ΠΠΡ 10 ἄρτι ἃ σπονδία 

ΘΗΡ 12 χατ᾽ οοὐἀά.: χατα τὸν Ῥὰρ δίχην οτ. Η! 18 οφλη Ῥδὰρ 

Οἵ δηρ.): ὀφείλει (ἰ, ὀφείλη σοἰοτὶ ἀλλὰ (ἱ εἰδωμεν ὕὰρ: εἴδομεν Ρ, ἴδωμεν 
οοἰϑεὶ Ρταβ. τὰ οὐ. ΔΒ τὰ χατ᾽ αὐτὸν Μδηρ.: τὰ χαϑ᾽ αὑτὸν οοὐά,, χαϑ᾽ 

λ 
ἕαυτα ΔΡ 14 τὰ δὲ στοιχεῖα ΑΙ 18 σύμβολον Η͂, σύμβο Ρ μεμέτρηται 
Βογρδὶ: μὲν εἴρηται ὕΔρΡ, μεμέτρηνται ἑοα. ὑπ᾽ βοτίρβὶ: ὑπὲρ Ρᾶρ, ὑπὸ τοῦ 

ἐσάα, 20 αἱὲ. ἐστίν Ρὰρ ΠΡ 91 ὑπὸ Δ, ἀηίε ὑπ᾽ δα. οὔτε ν ισον μεγεϑοὺυς 

Ρὰρ 21. 22. ἀλλ᾽ ---Μωυσὴν ἷς Ροβαῖ: ροβὲ σώματος ᾿ΐῃ. 231 Ῥὰρ, ρΡοβὲ γὰρ ᾿ἴπ. 31 
ἰγαθβροβ. ΠΗΡ, οὐ. ΑΒ 22 οὐδ᾽ οὐχ Π' Μωσὴν (ΠΡ ἐχπυρώσει 
βετίρβὶ: πυρώσει Ρὰρ ΑΒΗ'Ρ, πυργώσει (1Η: 29. ἐστιν Ῥὰρ Ροβὶ ϑεὸς δαὰ. 
καὶ ςοὐά, 29. 24. αὐτοῦ οἵη. σοί. 24 αἀπεριλημπτον Ῥὰρ 
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δ9 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

τοῦ μέτρηις τοῖς εἰς τὴν ἡμετέραν ἐπίνοιαν ἤχηυσιν οὐ μεμέτρηται. χαὶ 

τάχα ἐπεὶ χυχλοτερὴς ὧν χαὶ ἄχρως εἰς σφαῖραν ἀποτετορνευμένος μή- 

χοὺς χαὶ πλάτους οὐ μετέχει. 

280 (48.) Εἰπὼν οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἐπιλέγει. ,τὰ δὲ ὄρνεα 

οὐ διεῖλεν“ (ἄ6η. 15, 10), ὄρνεα χαλῶν τοὺς πτηνοὺς χαὶ πεφυχότας 

μετεωροπολεῖν δύο λήγους, ἕνα μὲν ἀρχέτυπον (τὸν) ὑπὲρ ἡμᾶς, ἕτερον 

2381 δὲ μίμημα τὸν χαϑ᾽ ἡμᾶς ὑπάρχοντα. χαλεῖ δὲ Μωυσῆς τὸν μὲν 

ὑπὲρ ἡμᾶς εἰχύνα ϑεοῦ, τὸν δὲ χαϑ᾿ ἡμᾶς τῆς εἰχόνος ἐχμαγεῖον. 

»ἐποίησε“ γάὠρ φησιν (ὦ ϑεὸς τὸν ἀἄνϑρωπον“ οὐχὶ εἰχύνα ϑεοῦ, ἀλλὰ 
μά »χατ᾿ εἰχόνα“ ((η. 1, 21)" ὥστε τὸν χαϑ᾽ ἕἔχαστον ἡμῶν νοῦν, ὃς δὴ 10 

χυρίως χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν ἀνϑρωπός ἐστι, τρίτον εἶναι τύπον ἀπὸ τοῦ 

πεποιηχύτος, τὸν δὲ μέσον παράδειγμα μὲν τούτου, ἀπειχόνισμα δὲ 

28) ἐχείνου. φύσει δὲ ἄτμητος ὃ ἡμέτερος γέγονε νοῦς. τὸ μὲν γὰρ ἀλο- 

γον ψυχῆς μέρος ἑξαχῇ διελὼν ὃ δημιουργὸς ἑπτὰ μοίρας εἰργάζετο, 

ὅρασιν, ἀχοήν, γεῦσιν. ὄσφρησιν, ἀφήν, φωνήν, γόνιμον, τὸ δὲ λογιχόν, 1Ὁ 

ὃ δὴ νοῦς ὠνομάσϑη, ἄσχιστον εἴασε χατὰ τὴν τοῦ παντὸς ὁμοιότητα 

238. οὐρανοῦ. χαὶ γὰρ ἐν τούτῳ λύγος ἔχει τὴν μὲν ἐξωτάτω χαὶ ἀπλανῇ͵ 

σφαῖραν ἄτμητον φυλαχϑῆναι, τὴν δ᾽ ἐντὸς ξξαχῇ τμηϑεῖσαν ἑπτὰ 

χύχλους τῶν λεγομένων πλανήτων ἀποτελέσαι" ὃ γάρ, οἶμαι, ἐν ἀν- 

ϑρώπῳ ψυχή, τοῦτο οὐρανὸς ἐν χύσμῳ. τὰς οὖν νοερὰς χαὶ λογιχὰς 30 

δύο φύσεις, τήν τε ἐν ἀνθρώπῳ χαὶ τὴν ἐν τῷ παντί, συμβέβηχεν 

δλοχλήρους χαὶ ἀδιαιρέτους εἶναι. διὸ λέγεται" ,,τὰ δὲ ὄρνεα οὐ | διεῖλε.“ ρ. δ00 Ν. 

284 περιστερᾷ μὲν (οὖν) ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἐπειδὴ τιϑασὸν χαὶ σύντροφον 

τοῖς ὁπ. (ἰ μετρεῖται οοαά. 2 τάχα] καταχα Ῥᾶρ, τἄλλα ἢ ἐπεὶ] ἐπὶ 
Ρδὰρ (ὗΠ ἀποτετορευμένος οὐ. ὃ. ὃ μετεωροπολεῖν πεφυχότας οοὐά. 
Ὁ τὸν δαἀάϊαϊ Μωσῆς ΟΠΡ 9. ἐποίησεν ὰρ ουχι Ρὰρ (δ αίιβ 
Ρᾶμβα δχοιβαίιγ): οὐχ οοὐά, ϑεοῦ οπι. οοὐα, 10 ὃς] ὡς ῬΡὰρ 11 καὶ 
πρὸς ἀλήϑειαν κυρίως ΑΒ ἐστὶν Ρὰρ Η 18. γεγονεν ΓᾺΡ 14 επτὰ 
Ρὰρ (ἴαηρ.): ἕξ εοὐδά. εἰργάσατο οοἥά. 15. ἀκοήν, γεῦσιν, ὄσφρησιν (ἰ: 
οσφρησιν, αχοην, γευσιν Ῥὰρ, γεῦσιν, ἀχοήν, ὄσφρησιν οοἰοτὶ φωνήν, γόνι- 

μὸν Ῥὰρ (᾿: γόνιμον, φωνήν ΠΡ. γόνιμον (οτ. φωνήν) ΑΒ δὲ] δὴ ᾺΡ 
16 ὠνόμασται ἄσχετον (ΠΡ 11 μὲν οἴῃ. ΑΒ ἐξωτάτω Οὐ: 

ἐξωτάτην οοὐά., ανωτατὼ ὰρ (564. ν. 906 ΟἸογαν, ὃ 22) 18 τὸν ὃὲ οντως 

εξαχη ἴὰΡ 19. 20 ἀνθρώπῳ] ανϑρωπου ὕᾶρ, οὐρανῶ (ἱ 20 ψυχηι "ὰρ 

21 δύο οἴη. ΑΒ τὴν ἐν οἵη. ΔΒ 22 δὲ οἴη. ᾺΡ διεῖλεν ΡΔρ 
25 οὖν ἀὐα αὶ τιϑασσὸν ΑΒ6 

11 844. εἴ, Ρ]αἰοηΐβ Τί, 0 Ο (νο}. 1 ᾿. 179,2). 



ΦΌΙΒ ΒΕ. ΟΙΥῪ, ΒΕΒῈΒ δ 

ἡμῖν ἐστι τὸ ζῴον, εἰχάζεται, τῷ δὲ τούτου παραδείγματι ἢ τρυγών" 

ὁ τὰρ ϑεοῦ λόγος φιλέρημος χαὶ μονωτιχύς, ἐν ὄχλῳ τῷ τῶν γεγονότων 

χαὶ φϑαρησομένων οὐχὶ φυρόμενος. ἀλλ ἄνω φοιτᾶν εἰϑισμένος ἀεὶ 

χαὶ ἑνὶ ὀπαδὸς εἶναι μόνῳ μεμελετηχώς. ἄτμητοι μὲν οὖν αἱ δύο φύ- 

ὁ σεις, ἦ τε ἐν ἡμῖν τοῦ λογισμοῦ χαὶ ἣ ὑπὲρ ἡμᾶς τοῦ ϑείου λόγου, 

ἄτμητοι δὲ οὖσαι μυρία ἄλλα τέμνουσιν. ὅ τε γὰρ θεῖος λόγος τὰ ἐν 285 

τῇ φύσει διεῖλε χαὶ διένειμε πάντα, ὅ τε ἡμέτερος νοῦς, ἅττ᾽ ἄν πα- 

ραλάβῃ νοητῶς πράγματά τε χαὶ σώματα, εἰς ἀπειράχις ἄπειρα διαιρεῖ 

μέρη χαὶ τέμνων οὐδέποτε λήγει. τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὴν πρὸς 390 

10 τὸν ποιητὴν χαὶ πατέρα τῶν ὅλων ἐμφέρειαν. τὸ γὰρ ϑεῖον ἀμιγές, 

ἄχρατον, ἀμερέστατον ὑπάρχον ἅπαντι τῷ χύσμῳ γέγονεν αἴτιον αἰξεως, 

χράσεως, διαιρέσεως, πολυμερείας. ὥστε εἰχότως χαὶ τὰ ὁμοιωϑέντα, 

γοῦς τε ὃ ἐν ἡμῖν χαὶ ὃ ὑπὲρ ἡμᾶς, ἀμερεῖς χαὶ ἄτμητοι ὑπάρχοντες 

διαιρεῖν χαὶ διαχρίνειν ἔἕχαστα τῶν ὄντων ἐρρωμένως δυνήσονται. Ὁ 

Ἢ (49.) λαλήσας οὖν περὶ τῶν ἀτμήτων χαὶ ἀδιαιρέτων ὀρνέων φησὶν 337 

ἑξῆς" οχατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, τὰ διχοτομήματα“ (6 οη. 15,11), 

ὁμωνυμία μὲν χρησάμενος, τὴν δὲ πραγματιχὴν διαμάχην ἐναργέστατα 

τοῖς δρᾶν δυναμένοις διασυνιστάς" παρὰ φύσιν γάρ ἐστι τὸ χαταβαίνειν 

ὄρνεα, τοῦ μετεωροπολεῖν ἕνεχα πτερωϑέντα. χαϑάπερ γὰρ τοῖς χερ- 358 

0 σαίοις οἰχειότατον χωρίον ἢ χαὶ μάλιστα τοῖς ἑρπετοῖς, ἃ μηδ᾽ ὑπὲρ 

αὐτῆς ἰλυσπώμενα ἀνέχεται, φωλεοὺς δὲ χαὶ χαταδύσεις ζητεῖ τὸν ἄνω 

χῶρον ἀποδιδράσχοντα διὰ τὴν πρὸς τὰ χάτω συγγένειαν, τὸν αὐτὸν 

τρόπον χαὶ τοῖς πτηνοῖς ὁ ἀὴρ ἐνδιαίτημα οἰχεῖον, χούφοις διὰ τὴν 

πτέρωσιν ὁ φύσει χοῦφος. ὅταν οὖν τὰ ἀεροπόρα αἰϑεροβατεῖν ὀφείλοντα 

35 χαταβαίνῃ, πρὸς χέρσον ἀφιχνούμενα τῷ χατὰ φύσιν ἀδυνατεῖ χρῆσϑαι 

βίῳ. τοὐναντίον δὲ Μωυσῆς χαὶ ὅσα τῶν ἑρπετῶν ἄνω δύναται πηδᾶν 389 

οὐ μετρίως ἀποδέχεται" φησὶ γοῦν" ταῦτα φαγεσῦξ ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν 

τῶν πετεινῶν. ἃ πορεύεται ἐπὶ τεσσάρων, ἃ ἔχει σχέλη ἀνωτέρω τῶν 

1 ζῷον] ζώσω (ἱ, ρμοβὶ ζῷον αι. ὁ δὲ ϑεῖος ὑπὲρ ἡμᾶς ΑΠ}} δὲ τῷ ἰγάῃ8ρ. 
ΔΒΡΞ 2 ϑεὸς ΑΒ τῷ οἵη. σοσά. γεγονοτων Ῥὰρ: γινομένων ΠΡ, 
γενομένων σοίοτὶ 4 μόνῳ ὁπ. οὐ, ὦ δῖ. ἡ οἴῃ. ν Ἵ διένειμε] διέχρινε 

τοπΐ. Νηρ. ἅττα Δ, ἄττα ΒΒ: ἅτε (ΠΡ, α Ρὰρ 8 σώματα] νοήματα ΔΑΒ) 

9. τὴν] τὸν Ῥὰρ (ἱ 11 ροβί ἄχρατον δα. χαὶ ν 12 διερίεσγεως Δ: ο1η. 

εοὐά. 10 ὀρνέων (ἐ διχοτομηματα ΔΡ: διχοτομηϑέντα οοάα, 

11 ὁμώνυμα (ἰ 18 διανιστάς ΑΒ ἐστιν ΤΔΡ 90 γηῖ Ρὰρ 

τοῖς ὁπ|. ΡΔΡ ὑπὲρ] ἐπὶ σοηΐ. Μδηρ. 22 ἀποδιδράσχοντας Δ" τὰ] 
τὸ (ἱ 25 πετεινοῖς σοἠά. 24. περαίωσιν ΑΒ 20 τὸ εναντίον ὰρ 
Νωσῆς ΠΡ δύνανται 27 φαγεται Ρὰρ 28 τέσσαρα ΑΒΟΡ, δ΄ ἢ 



ἢ4 ΡΗΙΜΟΝΙΒ 

ποδῶν, ὥστε πηδᾶν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς γῆς“ ([μον. 11,21). ταῦτα δ᾽ 

ἐστὶ σύμβολα ψυχῶν, ὅσαι τρόπον ἑρπετῶν προσερριζωμέναι τῷ τηίνῳ 

σώματι χαϑαρϑεῖσαι μετεωροπολεῖν ἰσχύουσιν, οὐρανὸν ἀντιχαταλλαξά- 

340 μεναι Ἰῆς χαὶ φϑορᾶς ἀϑανασίαν. πάσης οὖν βαρυδαιμονίας ἀναπεπλῆ:- 

σϑαι νομιστέον ἐχείνας, αἵτινες ἐν ἀέρι χαὶ αἰϑέρι τῷ χαϑαρωτάτῳ τρα- ὁ 

φεῖσαι μετανέστησαν τὸν ϑείων ἀγαϑῶν χόρον οὐ | δυνηϑεῖσαι φέρειν μ. 507 Μ. 

ἐπὶ τὸ ϑνητῶν χαὶ χαχῶν χωρίον γῆν. ἐπιφοιτῶσι δ᾽ ἔννοιαι μυρίαι 

περὶ μυρίων πραγμάτων ὅσων, αἵ μὲν ἐχούσιοι, αἱ δὲ χατ᾽ ἀγνοιαν, 

241] οὐδὲν διαφέρουσαι πτηνῶν, αἷς τὰ χατιόντα ἐξωμοίωσεν ὄρνεχ. τῶν δὲ 

ἐννοιῶν ἣ μὲν ἄνω φορὰ τὴν ἀμείνω “τάξιν ἔλαχε συνοδοιπορούσης 10 

ἀρετῆς τῆς πρὸς τὸν ϑεῖον χαὶ οὐράνιον χορὸν ἀγούσης, τὴν χείρω δὲ 

ἢ χάτω χαχίας ἀφηγουμένης χαὶ ἀντισπώσης βία. δηλοῖ δὲ χαὶ τὰ 

ὀνόματα οὐχ ἥχιστα τὴν τῶν τόπων ἐναντιότητα. ἀρετὴ μὲν γὰρ οὐ 

μόνον παρὰ τὴν αἵρεσιν ὠνομάσϑη, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τὴν ἄρσιν --- αἴρε- 

ται γὰρ χαὶ μετεωρίζεται διὰ τὸ αἰεὶ τῶν ὀλυμπίων ἐρᾶν ---ς χαχία δὲ 15 

ἀπὸ τοῦ χάτω χεχωρηχέναι χαὶ χαταπίπτειν τοὺς χρωμένους αὐτῇ βιά- 

249 ζεσθαι. τὰ γοῦν πολέμια τῆς ψυχῆς ἐννοήματα ἐπιποτώμενα χαὶ ἐπι- 

φοιτῶντα χάτεισι μὲν αὐτά, χαταβάλλει δὲ χαὶ τὴν διάνοιαν αἰσχρῶς 

ἐπιφερύμενα σώμασι χαὶ πράγμασιν αἰσϑητοῖς οὐ νοητοῖς, ἀτελέσιν οὐχ 

ὁλοχλήροις, ἐφθαρμένοις οὐχὶ τοῖς ζῶσιν. οὐ γὰρ μόνον σώμασιν, 30 

ἀλλὰ χαὶ σωμάτων δίχα διαιρεϑέντων τμήμασιν ἐπιφοιτᾷ: τὰ δ᾽ οὕτως 

διαιρεϑέντα ἀμήχανον ἁρμονίαν δέξασϑαι χαὶ ἕνωσιν, τῶν πνευματιχῶν 

848 τόνων, οἱ συμφυέστατος δεσμὸς ἦσαν, διαχοπέντων. (90.) εἰσηγεῖται 

1 ἀπὸ] ἐπὶ οοπϊοῖο τῆς οὁπι. οὐἀά. δὲ 2 εστιν Ρὰρ ὅσα ΠΙΡ 
τρόποις ΑΒ προσερριζωμένα ΠΡ! 4 φϑοραν Δρ πόσης Ἄσοῃϊοῖο 
4. ὃ ἀναπεπληρῶσϑαι οοὐά. Θ τὸν ϑειων αγαϑων χορὸν Ρὰρ: τὸν κόρον τῶν ϑείων 

ἀγαϑῶν οοὐά. 1 ϑνητὸν ΑΒ χαχὸν ΑΠΠ3 ἐπιφυτωσιν Βὰρ 
δὲ οοὐὰ, ἔνιαι 1, 8 ὅσον ΑΒ χατὰ ὁοοὐα. Ροβὲ ἄγνοιαν δᾷάά, αἵ 1 
9. οὐδὲ Π' διαφέρουσι ΘῊΡ 10 εἐλαχεν Ῥὰρ 11 τῆς ΗΞ (Ραρ9): χαὶ τὴν 

οοἰοτὶ τὸν ϑεῖον καὶ οὐράνιον χορὸν ϑβοτίρδὶ: (τ)ων ϑείων οὐυρανιίω)ν χορὸν Ρὰρ, 
τὸν οὐρανὸν χαὶ ϑεῖον χῶρον οοὐά, 11, 12 τὴν χείρω δὲ ἡ οοἕ(.: χείρω ὃὲ τὴν 
Ῥὰρ, τὴν δὲ χείρω ἡ ϑ'ΘΠ6 1) 12, 18 χαὶ ἀντισπώσης --- ἐναντιότητα οἵη. ΑΒ 
14. ρῥγίιβ παρὰ] περὶ ΠΙΡῚ ἀλλὰ --- ἄρσιν οἵη. Ρὰρ (1Η 0} τὴν ἄρσιν ΑΒ: τὴν 

᾿ ἄρσην ΗΡ", τὸ αἴρεσϑαι ν 15 γὰρ οὐ. ἃ ἀεὶ οοὐα, 117 γοῦν πολέμια ΑΒ: 
πολεμία ουὖν Ρὰρ ἃ, πολέμια ΠΡ, γὰρ πολέμια ΗΞ ἐννοήματα οἴη. Π ἐπιπω- 
τωμενα Ρδρ: ἐπιπτώμενα (ἰ, ἐπισπώμενα ΠΡ, ἐπιπετόμενα Α} 17. 18 ροβὶ ἐπι- 

φοιτῶντα αὐά. ἐννοήματα Η!, νοήματα 13 18,19 σώμασιν αἰσχρῶς (αἰσχροῖς Ρ) ἐπι- 
φερόμενα (ἐπιφυρόμενα Α) οοὐά. 19 σώμασι καὶ βογίρ51: σώμασιν οὐ Ρὰρ ΑΒΟΡ(Η), 
οὐ ἀ6]. ΗΣ 19. 20 οὐκ ὁλοχλήρους ἃ 20 τοῖς ἴοτί. 6]. 21 ρμοβὶ σωμάτων 

4, τῶν Υ ὃε Ῥὰρ 22 ἁρμονίαν ἀμήχανον οοὐα, 



ΙΒ ΒΕΚ. ΙΝ. ΒΕΒῈΒ δῦ 

δὲ γνώμην ἀληϑεστάτην διδάσχων, ὅτι διχαιοσύνη μὲν χαὶ πᾶσα ἀρετὴ 

ψυχῆς, ἀδιχία δὲ χαὶ πᾶσα χαχία σώματος ἐρῶσι, χαὶ ὅτι τὰ τῷ ἑτέρῳ φίλα 

τῷ ἑτέρῳ πάντως ἐχϑρά ἐστι, χαϑὰ χαὶ νῦν" αἰνιττόμενος γὰρ τοὺς ψυχῆς 
πολεμίγυς ὄρνεα εἰσήγαγε γλιχύμενα ἐμπλέχεσϑα:ι χαὶ ἐμφύεσθαι σώμασι 

ὃ χαὶ σαρχῶν ἐμφορεῖσϑαι, ὧν τὰς ἐφόδους χαὶ ἐπιδρομὰς ἐπισχεῖν βου- 

ληϑεὶς ὁ ἀστεῖος λέγεται αὐτοῖς συγχαϑίσαι (θη. 10,11), οἷα πρόεδρός 

τις ἢ πρόβουλος ὦν. ἐπειδὴ 1ὰρ χαὶ τὰ οἰχεῖα ὑπὸ ἐμφυλίου στάσεως 344 

διειστήχει χαὶ τὰ ἐχϑρὰ στίφη διεφέρετο, βουλὴν ἁπάντων συναγαγὼν 

ἐσχύπει περὶ τῶν διαφόρων, ἵν᾽, εἰ δύναιτ᾽, πειϑοῖ χρώμενος χαὶ τὸν 
10 ξενιχὸν πόλεμον χαταλύσαι χαὶ τὴν ἐμφύλιον ταραχὴν ἀνέλοι. τοὺς μὲν 

Ἰὰρ ὥσπερ νέφος ἐπιρράξαντας ἀχαταλλάχτως ἔχοντας λυσιτελὲς ἦν 

ἀποσχεδάσαι, τοῖς δὲ τὴν παλαιὰν συγγένειαν οἰχειώσασϑαι. δυσμενεῖς 340 

μὲν οὖν ἄσπονδοι χαὶ ἀχατάλλαχτοι Ἰράφονται ψυχῆς ἀφροσύναι χαὶ 

ἀχολασίαι δειλίαι τε χαὶ ἀδιχίαι χαὶ ὅσαι ἄλλαι ἐχ πλεοναζούσης ὁρμῆς 

1 εἰώϑασι φύεσϑαι ἄλογοι ἐπιϑυμίαι, σχιρτῶσαι χαὶ ἀπαυχενίζουσαι χαὶ 

νι ὍὍΒ Μ, τὸν εὐθὺν δρόμον τῆς διανοίας ἐπέχουσαι, πολλάχις [δὲ χαὶ τὸ σύμπαν 

αὐτῆς σχῆμα σπαράττουσαί τε χαὶ χαταβάλλουσαι. τὰ δὲ τῶν ἐνσπόν- 340 

δων εἶναι δυναμένων προσχρούσματα τοιαῦτά ἐστιν, ὁποίας εἶναι συμ- 

βέβηχε τὰς σοφιστῶν δογματιχὰς ἔριδας" ἡ μὲν γὰρ πρὸς ἕν ἀπονεύουσι 

30 τέλος, ϑεωρίαν τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων, λέγοιντ᾽ ἄν εἶναι φίλοι, ἡ 

δ᾽ οὐχ ὁμογνωμονοῦσιν ἐν ταῖς κατὰ μέρος ζητήσεσιν, ἐμφυλίῳ στάσει 

χρῆσϑαι, ὥσπερ οἱ ἀγένητον εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν τοῖς γένεσιν εἰση- 

Ἰουμένοις αὐτοῦ, χαὶ παλιν οἱ φϑαρήσεσϑαι τοῖς φϑαρτὸν μὲν εἶναι 

1 ἀναδιδάσχων ΛῸΡ 2 ἐρωσιν Ρὰρ ὃ αἰσχρὰ (ἰ εστιν Ῥὰρ γὰρ 
τοὺς οἵη. ΑΒ τῆς ψυχῆς οοὐάὰ, 4 πολεμίους Ρὰρ (ἃ (Λαηρ.): πολέμους 

εοὐά. εἰσηγαγεν Ρὰρ ἐμφύρεσϑαι Β σωμασιν Ρᾶρ, σώματος (1Π|᾽ 
ὃ συγχαϑίσαι εχ ΠΧΧ Μδηρ.: ἐγχαϑίσαι Ῥὰρ οἱ εοαὰ. ἴ πρόβολος " 8. διι- 

στήχει ῬΔρ (ὖ, σοττγ. ἴῃ διστηχει ΡΔΡ ἁπάντων) ἁπάντων ἀμείνω ΔΛ, ἀμείνω 5. 

8. ΡῈ συναγωγὸν 1, 9 τῶν οὐ. ἵνα οοὐὰ. 10 χαταλύση 

ἀνέλοι Β!: ἀνελεῖν Ρὰρ ΘΗ, ἀνέλη ΔΡ 11 επιρραξαντας ὰᾺρ (Τγη.): ἐπὶ (τὴ 

τᾶβ. ὅ 1π|. Ρ)ὴ πάντας ΑΒΡΞ, ἐπιπράξαντας Ὁ, ἐπεὶ πράξαντας 11 (56 πρ Ξεγ, Η) 

12 τοῖς] ἀστοῖς ἐοπὶ. Νηρ. 12 ἄσπονδοι καὶ ἴῃ τῃρι δα. "2 11. δειλίαι --- 
ἀδιχίαι τὰ. α εκ ὕδρ: ἐπὶ οοὐά, 10 αποχενιζουσαι "ΔΡ 11 σχῆμα] 

ὄχημα εομϊ. Μαηρ. 18 εἶναι οῃ. ν, ροδί εἶναι τἀ. δοχούντων ΒΒ’ Ε΄, δοκοῦντα 

ΑΒ! δυνάμεων ἐὁοσα, τοιαῦτ᾽ ΗΡ οἵας οοὐὰ. 19 τὰς 
Ρὰρ Ρ: τὰς τῶν ΑΒΟ6Ὴ ἢ ΑΒ: οἱ Ρᾶρ, εἰ ΠΡ απονευουσι 0 (ΜΔ ηρ.): 

ἀποπνέουσι σοὐὰ, 230 ϑεωρίας Ρ λεγοιτ᾽ Ρὰρ (ὦ εἶναι οἴη. ΑΒ 
ἢ ΑΒ: οἱ Ρὰρ (ἰ, εἰ ΠΡ 21 δ τ᾽ α ομογνομονουσι ὰΡ 
ζητησεσι ΡΔρ 22 ἀγέννητον ΑΒΟ],! 238. οἵ οὐ, ΔΒΡ3 τοῖς] 
τὸ 



Ὁθ0 ΡΠΙΝΟΝΙΒ 

φύσει, μηδέποτε δὲ φϑαρησόμενον διὰ τὸ χραταιοτέρῳ δεσμῷ, τῇ τοῦ 

πεποιηχότος βουλήσει, συνέχεσϑαι, χαὶ οἱ μηδὲν εἶναι ὁμολογοῦντες ἀλλὰ 

πάντα γίνεσθαι τοῖς ὑπολαμβάνουσι τἀναντία, χαὶ οἱ πάντων χρημάτων 

ἄνθρωπον μέτρον εἶναι διεξιόντες τοῖς τὰ αἰσϑήσεως χαὶ τὰ διανοίας 
χριτήρια συγχέουσι, χαὶ συνόλως οἱ πάντα ἀχατάληπτα εἰσηγούμενοι 8 

241 τοῖς γνωρίζεσθαι πάμπολλα φάσχουσιν. χαὶ ἥλιος μέντοι χαὶ σελήνη 

χαὶ ὃ σύμπας οὐρανός, γῇ τε χαὶ ἀὴρ χαὶ ὕδωρ, τά τε ἐξ αὐτῶν σχεδὸν 

πάντα τοῖς σχεπτιχοῖς ἔριδας χαὶ φιλονειχίας παρεσχήχασιν, οὐσίας χαὶ 

ποιότητας, μεταβολάς τε αὖ χαὶ τροπὰς χαὶ 1ενέσεις, ἔτι δὲ φϑορὰς 

αὐτῶν ἀναζητοῦσιν: μεγέϑους τε πέρι χαὶ χινήσεως τῶν χατ᾽ οὐρανὸν 1ὸ 

οὐ πάρεργον ποιούμενοι τὴν ἔρευναν ἑτεροδηξοῦσιν οὐ συμφερόμενοι, 

μέχρις ἄν ὃ μαιευτιχὸς ὁμοῦ χαὶ διχαστιχὺς ἀνὴρ συγχαϑίσας ϑεάσηται 

τὰ τῆς ἑχάστου γεννήματα ψυχῆς χαὶ τὰ μὲν οὐχ ἄξια τροφῆς ἀπορ- 

ρίψῃ, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια διασώσῃ χαὶ προνοίας τῆς ἁρμοττούσης ἀξιώσῃ. 

45 τὰ δὲ χατὰ τὴν φιλοσοφίαν μεστὰ διαφωνίας γέγονε τὸν πιϑανὸν χαὶ 1Ὁ 

στηχαστιχὸν νοῦν τῆς ἀληϑείας ἀποδιδρασχούσης" τὸ γὰρ δυσεύρετον χαὶ 

δυσϑήρατον αὐτῆς τὰς λογιχάς, ὡς οἶμαι, στάσεις ἐγέννησε. 

2498 (01.) ,Ππερὶ δὲ ἡλίου“ φησί δυσμὰς ἔχστασις ἐπέπεσεν τῷ 

᾿Αβραάμ, καὶ ἰδοὺ φόβος σχοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ “ ((οη.1Ὁ.12). 

ἔχστασις ἢ μέν ἐστι λύττα μανιώδης παράνοιαν ἐμποιοῦσα χατὰ Ἰῇῆρας 30 

ἢ μελαγχολίαν ἤ τινα ὁμοιότροπον ἄλλην αἰτίαν, ἢ δὲ σφοδρὰ χατά- 

1 διὰ τὸ (τῶ (1) εοὐά.: διο καὶ ᾿ΔΡ χραταιοτέρῳ ΑΒ1ΠΠ: χρατεωτερὼ ὕΔρ, χραταιω- 
τέρω (ἰ, χραταιότερον ΠΡ, ἰὰπ ἐμφαίνοντος χαὶ πάλιν 14, Γ΄, βραί[ατη ἴθ ἢ 

ὅ. τὰ ἐναντία εὐ. 8. συνχεουσι ΠΡ: συνέχουσι σοαμ, αχαταλημπτα 

Ῥὰρ (εισηγουμεῦ)νοις Γὰρ θ. φάσχουσι οοὐά. ἢ ῥεῖ. τε οἵ, ἡ, γῆ 

τε οἵη. Β Ἴ. ὃ εξ αὐτων σχεῦον πανταὰ Ῥὰρ: ἐπ᾽ αὐτῶν πάντα οοὐά. 8. φι- 

λονιχιας Ρὰρ παρεσχηχασιν ΡΔΡ 9. αὖ οἴῃ. ᾿ὰρ ὃς Ρὰρ: τε ΒΟ ΠΡ, τε 
καὶ 13 10 ἀναζητοῦσι (Ὁ χατὰ τὸν οὐρανὸν ΠΔρ 11 ἐραυναν ῬὰᾺΡ 

ἑτεροδοξοῦσι χαὶ συμφερόμενοι ΔΒ 12. μεχρι Ῥὰρ ο Ῥὰρ: οἵη, οοαα, 

Ροβί μαιευτιχὸς δα. ἀνὴρ (ΠΡ, τις ἀνὴρ ΑΒ ὁμοῦ εοα.: νομὸς Ῥὰρ 
ανηρ Ῥὰρ: ὁπ. οοὐάᾷ, (εἴ. δὰ 1ἴη. 13) 19. γένη μετὰ (ἰ 1. 14 ἀπορρί- 
ψει ἃ 14. δὲ εοὐι. διασώσει Α]} [8 τὴν οἴῃ. σοι. μεστὰ ὁπι. 
ΕΡῚ μετὰ ἀδιχφωνίας (ἢ 10 στογαστὴν ΗΡ ιἀποδιδασχούσης (ἱ 

γὰρ οἵ, ἢ 11 αὐτῆς οτῃ. ἡ τὰς λογιχάς οἵα. σοι}. ὡς Ρὰρ: ὡς γε εὐαά, 
18 φησί οἴη. οσοὐά. Ν δυσμαῖς Ρὰρ ἐπέπεσεν 50Γ 081: ἐπεστησεν Δρ, ἔπεσεν 

οσοὐὰ. Ν τωι Ῥᾶρ: ἐπὶ οσοὐ. Ν 20 ἐστιν "ὰρ Ροβί μανιώδης δάά, καὶ 
ΑΒ παροινίαν Ν ἐμποιοῦσαν (ἱ 31 ἄλλην οἴη. ΔΒ 

1. 2 Ριαϊομὶβ Τί. μ᾿. 41 Β, 18---οτ, περὶ -- χοῆται Ν᾽ [0]. 00, 



ΟὔΙΒ ΒΕΕ. ὈΙΥ. ΗΠΕΒΚῈΒ δ1 

ν. ὅθ9 Ν, πληξις ἐπὶ τοῖς ἐξαπιναίως χαὶ ἀπροσδοχήτως | συμβαίνειν εἰωθϑόσιν, ἢ 

δὲ ἠρεμία διανοίας, εἰ δὴ πέφυχέ ποτε ἡσυχάζειν, ἢ δὲ πασῶν ἀρίστη 

ἔνϑεος χατοχωχή τε χαὶ μανία, ἢ τὸ προφητιχὸν γένος χρῆται. τῆς μὲν 350 

οὖν πρώτης ἐν ταῖς (ἐνὺ Ἐπινομίδι γραφείσαις ἀραῖς διαμέμνηται --- 

ὃ παραπληξίαν γάρ φησι χαὶ ἀορασίαν χαὶ ἔχστασιν διανοίας χαταλήψε- 

σϑαι τοὺς ἀσεβοῦντας, ὡς μηδὲν διοίσειν τυφλῶν ἐν μεσημβρία χαϑά- 

περ ἐν βαϑεῖ σχότῳ ψηλαφώντων (Π)ουΐ. 28,328,29) ---, τῆς δὲ δευτέ- 35] 

ρᾳς πολλαχοῦ --- ἐξέστη“ 1ὦρ φησιν, Ἰσαὰχ ἔχστασιν μεγάλην, χαὶ 

εἶπε" τίς οὖν ὁ ϑηρεύσας μοι! ϑήραν χαὶ ἐνεγχών μοι, χαὶ ἔφαγον ἀπὸ 

Ι0 πάντων πρὸ τοῦ σὲ ἐλϑεῖν, χαὶ εὐλόγησα αὐτόν ; χαὶ εὐλογημένος ἔστω“ 

(θη. 31,33), χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰαχὼβ ἀπιστοῦντοης τοῖς λέγουσιν, ὅτι ζῇ 

Ἰωσὴφ χαὶ ἄρχει πάσης Ἰῆς Αἰγύπτου“. ,ἐξέστη“ 1άᾶρ φησι, τῇ δια- 

νηΐα, οὗ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς“ (θη. 42.236), χαὶ ἐν ᾿Εξαγωγῇ χατὰ τὴν 

ἐχχλησίαν" τὸ γὰρ ὄρος“ φησί ,τὸ Σινὰ ἐχαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ χαταβε- 

ι5. βηχέναι τὴν ϑεὸν ἐπ᾽ αὐτὸ ἐν πυρί, χαὶ ἀνέβαινεν ὁ χαπνὸς ὡσεὶ ἀτμὶς 

χαμίνηου" χαὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα“ (ἔχοϊ. 19,18), χαὶ ἐν τῷ 

Λευιτιχῷ χατὰ τὴν τῶν ἱερῶν τελείωσιν ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ὁπότε , ἐξ- 

λὺε πῦρ ἀπ᾽ οὐρανοῦ χαὶ χατέφαγε τὰ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου, τὰ τε 

ὁλοχαυτώματα χαὶ τὰ στέατα“. λέγεται γὰρ εὐθύς": ,,χαὶ εἶδε 

ἢ πᾶς ὃ λαὸς χαὶ ἐξέστη, χαὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον“ (1,ον. 9,324)" 

ἢ γὰρ τοιαύτη ἔχστασις πτόησιν χαὶ δεινὴν χατάπληξιν ἐμποιεῖ --- 

(ἀλλ᾿ οὐχ ἄξιον ϑαυμάσαι χαὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ησαῦ, ὅτι εἰδὼς χυνηγεῖν 353 

Ι ἀπροδοχητὸος ΡὰΡ εἰωϑασιν ΤᾺΡ 2 εἰ δὴ βοτγίρδβὶ: εἰ ὃε δρ, ἐπειδὴ οοὐά,, 

ἐπεὶ Ν πεφυχεν ποτε "Ὧ0, πέφυχεν (ο1η. ποτε) ΠΡ" Ὁ χατοχογή τε χαὶ 

α 

Ρὼρ: χατοχὴ χαὶ μανία Ν,, κατοχωτήχη τ (ἱ, χατοχωτιχή τε ΠΡ, χατοχωτέρα τε ΑΙ" 

ὁ ἐν δα άϊαὶ ἐπινομίσι Ρ ὃ φησιν ὰρ ὃ. ὃ. χαταλημψεσϑαι Γὰρ 
9. εἰπεν Ρὰρ 10 ἔστω ΤᾺρ (ἱ; ἔσται σοἰοτὶ 12 γῆς οῃ. Ρὰρ (ἰ φησιν 
Ρὰρ 13 εξαγω(γη) Ῥαρ: ἐξόδω οοὐά, 14 Σινα ΤῬὰρ ν: Σαῖ οοἰά. . ὁλον 

τ 

Ρᾷρ: πᾶν αὐτὸ εοὐά, “" 15 αὐτὸ α (Τυγη): αὐτοῦ Ρὰρ ΑΙ}, αὐτῶ 1], αὖ 
15. 10 χαὶ ἀνέβαινεν --- σφόδρα οἵη. "Ὁ 12 ἀτμὸς ΑΒ 10 τῶ Ῥὰρ Π|’: ὁπ. 
ἈΡΘΟΠῚΡ 11 ἱερῶν πογίρβὶ (Ῥὰρ ἢ): ἱερέων σοι, 17. 18 εξηλϑεν Ῥὰρ 
18 χαὶ οὐ). Δ χατεφαγεν Δρ, χατέφερε (ἑ 12 στέμματα 1} γὰρ αὐ. 1,3 
εἰδεν ΡΔΡ 20 ἔπεσεν ὁοοἕά, 21 εχστασις 0 (Μδηρ.): ἔχπληξις σοὐά. 

δεινὴν οὐ. σοι, 22---8,21 ἀλλ᾽ οὐχ --- πρὸς αὐτοῦ 5οο!υάϊ! Μαηρ. αἰΐα πο ἱττορ- 
5͵586. γαίαβϑ, βοὰ ἱπίογάιμη ἴῃ ἰοχίι νθίθγοβ ποίας ΟΠ 68, 185. 05. 5110 ἰοχία ΡΟΒΪΠΉ18, 

αὐάδαηι, τγοβρί οἷ! ἰα ἴα πὶ ἃ 25] 22 τοῦ] τῶ Η3 “Ἡσαῦ οοὐά, 

2. ὃ εἴ, Ρ]αϊοι 5. ΓΒδοάγαμῃ. ρ. 32:1, Ιοποῖη μ. δὺῦ Ο, 
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ἀεὶ ϑηρεύεται χαὶ πτερνίζεται τὴν τέχνην ἐπὶ βλάβῃ χτησάμενος, οὐχ 

ὠφελείᾳ, ϑηρεύειν δὲ οὐδέποτε ἐσπούδασε, χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰαχώβ, ὅτι 

ϑηρεύει μὴ μαϑών, ἀλλὰ φύσει χινούμενος τὸ πάϑος, χαὶ φέρει τῷ δο- 

χιμαστῇ, ὃς εἰ δοχιμόν ἐστι διαγνώσεται, διὸ ἀπὸ πάντων φαγεται 

253 Ἀἀ(θοη. 321,38): πάντα γὰρ τὰ τῆς ἀσχήσεως ἐδώδιμα χαϑέστηχεν, ἢ ὁ 

ζήτησις, ἢ σχέψις, ἢ ἀνάγνωσις, ἢ ἀχρόασις, ἢ προσοχή, ἣ ἐγχράτεια, 

ἢ ἐξαδιαφύρησις τῶν ἀδιαφύρων. ἀπὸ πάντων δὲ τὰς ἀπαρχὰς δήπου- 

ὃεν ἔφαγεν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα" ἔδει γὰρ ὑπολείπεσϑαι χαὶ τῷ ἀσχητῇ 

284 τροφὰς οἰχείας ὡς ἀϑλα. , πρὸ τοῦ σὲ ἐλϑεῖν“ φυσιχῶς" ἐὰν γὰρ ἔλθῃ 
τὸ πάϑος εἰς τὴν ψυχήν, οὐχ ἀπολαύσομεν ἐγχρατείας" ἐλέγχει δὲ χαὶ 10 

τὸν φαῦλον ὡς βραδὺν χαὶ ὀχνηρὸν χαὶ μελλητὴν πρὸς τὰ παιδείας ἔργα, 

δῦ ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ ἀχολασίας. ἐργοδιώχτας οὖν Αἴγυπτος ἔχει πρὸς τὴν 
τῶν παϑῶν ἐπισπεύδοντας ἀπόλαυσιν, Μωυσῆς δ᾽ ἔμπαλιν μετὰ σπου- 

δῇς παραγγέλλει τὸ Πάσχα ἐσϑίειν, τὴν ἀπὸ τούτων διάβασιν εὐωχεῖ- 
σϑαι. χαὶ ὁ Ἰούδας φησίν: ,,.εἰ μὴ γὰρ ἐβραδύναμεν, | ἤδη ἂν ὑπε- ρ. 510}. 

στρέψαμεν δίς“ (ἄρῃ. 43,10), οὔ φησι χατέβημεν εἰς Αἴγυπτον, ἀλλ᾽ ιὸ 

200 ἐχεῖϑεν ἐπανεσώϑημεν. εἰχότως χαὶ Ἰαχὼβ τεϑαύμαχεν, εἰ ἔτι ὁ ἐν 

σώματι νοῦς, Ἰωσήφ, ζῇ πρὸς ἀρετὴν χαὶ ἄρχει (ἄφη. 42,26) 

τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ οὐχ ἄρχεται πρὸς αὐτοῦ. χαὶ τάλλα ἐπιὼν 

ἄν τις ὑποδείγματα τἀληϑὲς ἐχνεύειν δυνηϑείη. πρόχειται δ᾽ οὐ 320 

περὶ τούτων νῦν ἀχριβολογεῖσϑαι, διὸ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τρεπτέον), 

257 τῆς δὲ τρίτης ἐν οἷς τὰ περὶ τὴν τῆς γυναιχὸς γένεσιν φιλοσοφεῖ --- 

»ἐπέβαλε γὰρ ὁ ϑεὸς“ φησίν, ἔχστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, χαὶ ὕπνωσεν“ 

1 τὴν] τήν τε ΔῈΡ 2 τοῦ] τῷ ΘῊΡ 8. ϑηρεύειν ΑΒ χείνουμενον ῬΔΡ 
τὸ (ΠΗΡ: χαὶ τὸ ΑΒ, οι. Ῥὰρ καὶ ὁπ. ΔΒ φέρει τῶ οοὐά.: φερειται Ρὰρ 
4 ὃς οἵῃ. ὰρ θ ἡ ἀχρόασις, ἡ ἀνάγνωσις οοὐὰ. προσοχή Ῥὰρ ΛΟΡ; προσευχή 
ΒΗ 1 ἡ οὔ. Ῥὰρ 8 εφαγοὸν Ῥὰρ δεῖ σοὐά. ὑπολιπέσθαι Ῥὰρ (ἱ 

9. οἰκείους (ὦ ὡς οἵη. ΘΗΡ τοὺς ἐλϑεῖν ἃ ἔλθη οἵη. οἱ ροβὲ πάϑος δαὰ. 

εἰσίῃ Υ 10 ἀπολαύσομαι ΑΒΡΞ3 (τοηϊ. Μαηρ.), ἀπολαύσωμεν (ἱ 11 μελητὴν ΑΒ 

12 Αἰγύπτιος 1, 1Ὁ Μωσῆς οοαά. ὃε ΡᾺρ 14. τὴν Ρὰρ: χαὶ τὴν σοὐὰ. 
14. 1 ποιεῖσϑαι ὁοῃΐοῖϊο 18 του(δα) Ῥὰρ εβραδυναμεν Ῥὰρ: ἐμελλήσαμεν 

οοαά, 16 (δις), οὐ φησιν εχ ΠᾺῚΧ βυρρίον Ρὰρ: καὶ οοὐά., αυΐ ροβϑί Αἴγυπτον 

μαθοῃΐ διὸ (δὶς (ΠΗ) οὖν φησιν 11 ὁ ᾿Ιακὼβ εοὐά. 117. 18 εἰ ἔτι ὁ 
ἐν σώματι νοῦς Ρὰρ ὥ: εἰ οὖν ὁ ἔτι ἐν σώματι νοῦς ΛΑ}, εἰ ἔτι ὁ νοῦς ὁ ἐν σώματι ΠΡ, 
εἰ ἔτι ἐν σώματι ὁ νοῦς, ὁ ᾿Ιωσήφ Μδηρ. ΡΘΥ ΘΙΤΌΓΘΙΙ 19. ἄν τις ἐπιὼν σοὐά. 
20 τἀληϑὲς Π’: τὸ ἀληϑὲς ΑΡΞ, ἀληϑὲς Ρὰρ ΒΠΡῚ 20, 31 δὲ νῦν οὐ περὶ τούτων 

οοὐά, 21 εξης Ρὰρ: ἐξ ἀρχῆς εοὐά. 22. εν οἷς Ῥδρ: ἐννοίας Ἄσοαα, 
τὰ οἴ". ΑΒ, ἴα πέρι ΔΒ 29. ἐπεβαλον Ῥὰρ 

17. 18 εἴ. δ. γο]. 1 ρ. 272,28, 
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(θη. 3,21), ἔχστασιν τὴν ἣσυχίαν χαὶ ἠρεμίαν τοῦ νοῦ παραλαμβά- 
. γων" ὕπνος γὰρ νοῦ ἐγρήγορσίς ἐστιν αἰσϑήσεως, χαὶ γὰρ ἐγρήγορσις 

διανοίας αἰσϑήσεως ἀπραξία ---, (02.) τῆς δὲ τετάρτης ὃ νῦν σχοποῦ- 208 

μεν" περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔχστασις ἐπέπεσεν τῷ ᾿Αβραάμ“" ἐνϑου- 
Ὁ σιῶντος χαὶ ϑεοφορήτου τὸ πάϑος, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο μόνον διασυνίστη- 

σιν αὐτὸν προφήτην, ἀλλὰ χαὶ Ἰράμμα ῥητὸν ἐστηλιτευμένον (ἐν) ἱεραῖς 

βίβλοις, ἡνίχα τις ἐπεχείρησε τὴν ἐχ φύσεως ἄρχουσαν ἀρετήν, Σάρραν, 

αὐτοῦ διοιχίζειν, ὡς οὐχ ἴδιον σοφοῦ χαὶ μόνου χτῆμα, ἀλλὰ παντὸς 

τοῦ φρόνησιν ἐπιμορφάζοντος. ,ἀπόδος“ γάρ φησι ,τὴν γυναῖχα τῷ 

10 ἀνϑρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶ χαὶ προσεύξεται περὶ σοῦ, χαὶ ζήσεις“ 

(φη. 20,1). παντὶ δὲ ἀστείῳ προφητείαν ὁ ἱερὸς λόγος μαρτυρεῖ" 289 

προφήτης γὰρ ἴδιον μὲν οὐδὲν ἀποφθέγγεται, ἀλλότρια δὲ πάντα ὑπη- 

χοῦντος ἑτέρου: φαύλῳ δ᾽ οὐ ϑέμις ἑἕρμηνεῖ γενέσϑαι ϑεοῦ, ὥστε 

χυρίως μοχϑηρὸς οὐδεὶς ἐνθουσιᾷ, μόνῳ δὲ σοφῷ ταῦτ᾽ ἐφαρμόττει, 
ιὸ ἐπεὶ χαὶ μόνος ὄργανον ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖον, χρουόμενον χαὶ πληττόμενον 

ἀοράτως ὑπ᾽ αὐτοῦ. πάντας γοῦν ὁπόσους ἀνέγραψε διχαίους χατεχο- 200 

μένους χαὶ προφητεύοντας εἰσήγαγεν. ὁ Νῶε δίχαιος" ἀρ᾽ οὐ χαὶ εὐϑὺς 

προφήτης; ἢ τὰς εὐχὰς καὶ χατάρας ἃς ἐπὶ ταῖς αὖϑις γενεαῖς ἐποιήσατο 

(ἄφη. 9,2235.) ἔργων ἀληϑείᾳ βεβαιωϑείσας οὐ χατεχόμενος ἐϑέσπισε: τί 20] 

Ὁ δὲ Ἰσαάχ; τί δὲ Ἰαχώβ; χαὶ γὰρ οὗτοι διά τε ἄλλων πολλῶν χαὶ μάλιστα 

διὰ τῶν εἰς τοὺς ἐχγόνους προσρήσεων ὁμολογοῦνται προφητεῦσαι. τὸ 

Ἰὰρ οσυνάχϑητε, ἵνα ἀπαγγείλω τί ἀπαντήσεται ὑμῖν ἐπ᾽ ἐσχάτῳ τῶν 

---- ...... . -ὕο«ς.-..-. .- 

Ι ἠρεμίαν καὶ ἡσυχίαν οοὐά. 2 ἐγρήγορσίς βογρ5ὶ: γρήγορσις οοὐά,, οὐσία 

Ρὰρ εγρηγορσις Ρᾶρ: αἱ γρηγορήσεις (ἢ, αἱ γρηγόρσεις τῆς Β, αἱ ἐγρη- 

Ἰόρσεις τῆς ΛΗΡ 4 τῷ βογίρβὶ (Ρὰρ υἱ υἱά.; οἵ, μν. 80,18): ἐπὶ τῶ ΑΒ6ῊΉ, 

ἐπὶ τὸν Ρ ὃ ἀλλὰ Α ταυτὸ ΡᾺρ ὃ, Θ διασυνίστησιν 5οΓρ51: 
ἀλλὰ συνίστησιν ΑΒΟΗ, ἀλλὰ καὶ συνίστησιν Ῥ,, σ(υνιστησιν) Ῥὰρ 6. ἐν «αὐάϊαϊ 

Τ ἀρχουσαν Ῥὰρ: οἵη. οὐκ, 8 αὐτοῦ] τοῦ ΑΒ μόνον ΗΡ 
9 φησιν Ρὰρ 9. 10 τῷ ἀνθρώπω τὴν γυναῖχα οοαι. 11 (παντὺ ὃε Ρὰρ: 
καὶ παντὶ δὲ ἀνθρώπω εοοὐά. 11 ὁ ἱερὸς λόγος προφητείαν (προφητείας ΑΒ) 
ΤῸΝ 13 προφήτου (ἱ 12. 18 υφηχουντὸος Ρὰρ 1Ὁ ὃς Ρὰρ 

ἑρμηνεῖ οἵα. ῬᾺΡ 14 ἐνθουσιᾶν Β , ποῦτ᾽ σοῃϊοῖο (Ραρ ἢ) 
15. ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖον 5ογρβὶ: (θεοῦ εἐστὴῖ ηχ... Ραρ, ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖ ἐν Ρ(Η 7), ϑεοῦ ἐστιν 
ἡχοῦν ΗΠ, ἠχῆς ἐστι ϑεοῦ ΑΒ, ἠχεῖον ἐστὶν ϑεοῦ (ἱ 10 ἀνέγραψε (ἢ: 
ανεγραψαν Ῥᾶρ, ἔγραψε ΒΡΗ͂! 11 εἰσήγαγε Νῶε εοὐά. οὐ Ῥὰρ 

(Τα γη.): οὖν οοαὰ. 11. 18 προφήτης εὐϑύς σοι, 18 ἃς οῃ. (ΠΠ᾽ΡῚ 
30 πολλῶν ἄλλων ΑΒ, ἄλλων οὐ. (Οἱ 391 ἐχγόνους ΑΒΓ (Ρὰρ9): ἐγγόνους ΠΡ 

22. (συναγχϑητε Ῥὰρ : συλλέγητε οὐσα. απαγγίειλω) Ρὰρ (ἀπαγγέλλω βυρρ]οὺ 56} 611): 

ἀναγγελλῶ Β, ἀναγγελῶ Α(Ρ, ἀναγγέλλω Η, ἀναγγελῇ ἵν απαντήσεται ΡΔρ: 
ἀπαντήσει ΠΠΡ, ἀπαντήση ΔΒ ἐσχάτων οοὐὰ. 
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ἡμερῶν“ (ἄοη. 49,1) ἐνθουσιῶντος ἦν ἢ γὰρ τῶν μελλόντων χατά- 

202 ληψις ἀνοηίχειος ἀνϑρώπῳ. τί δὲ 1 Μωυσῆς; οὐ προφήτης ἄδεται παν- .81}}}. 

ταχοῦ; λέγει γάρ ἐὰν γένηται ὑμῶν προφήτης χυρίου, ἐν δράματι 

αὐτῷ γνωσθήσομαι, Μωυσῇ δὲ ἐν εἴδει, χαὶ οὐ δι᾿ αἰνιγμάτων“ 

(Νυμι. 12,0.8), χαὶ πάλιν ,οὐχ ἀνέστη ἔτι προφήτης ὡς Μωυσῆς, ὃν ὁ 

908 ἔγνω χύριος αὐτὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον“ (οι. 84,10). παγχά- 

λως οὖν τὸν ἐνθουσιῶντα αηνύει φάσχων «περὶ ἡλίου δυσμὰς ἔχστασις 

ἐπέπεσεν“ (( θη. 15,12), (ῦ9.) ἥλιον διὰ συμβόλου τὸν ἡμέτερον χαλῶν 

νοῦν: ὅπερ γὰρ ἐν ἡμῖν λογισμός, τοῦτο ἐν χύσμῳ ἥλιος, ἐπειδὴ φωσ- 

φορεῖ ἐχάτερος, ὁ μὲν τῷ παντὶ φέγγος αἰσθητὸν ἐχπέμπων, ὃ δὲ ἡμῖν 10 

204 αὐτοῖς τὰς νοητὰς διὰ τῶν χαταλήψεων αὐγάς. ἕως μὲν οὖν ἔτι περι- 

λάμπει χαὶ περιπολεῖ ἡμῶν ὃ νοῦς μεσημβρινὸν οἷα φέγγος εἰς πᾶσαν 

τὴν ψυχὴν ἀναχέων, ἐν ἑαυτοῖς ὄντες οὐ χατεχόμεϑα" ἐπειδὰν δὲ πρὸς 

δυσμὰς γένηται, χατὰ τὸ εἰχὸς ἔχστασις χαὶ ἢ ἔνϑεος ἐπιπίπτει χατο- 

χωχή τε χαὶ μανία. ὅταν μὲν γὰρ φῶς τὸ ϑεῖον ἐπιλάμψῃ, δύεται τὸ 1Ὁ 

00 ἀνθρώπινον, ὅταν δ᾽ ἐχεῖνο δύηται, τοῦτ᾽ ἀνίσχει χαὶ ἀνατέλλει. τῷ 

δὲ προφητιχῷ γένει φιλεῖ τοῦτο συμβαίνειν. ἐξοιχίζεται μὲν γὰρ ἐν 

ἡμῖν ὁ νοῦς χατὰ τὴν τοῦ ϑείου πνεύματος ἄφιξιν, χατὰ δὲ τὴν μετα- 

νάστασιν αὐτοῦ πάλιν εἰσοιχίζεται" ϑέμις γὰρ οὐχ ἔστι ϑνητὸν ἀϑανάτῳ 

συνοιχῆσαι. διὰ τοῦτο ἢ δύσις τοῦ λογισμοῦ χαὶ τὸ περὶ αὐτὸν σχότος Ὁ 

900 ἔχστασιν χαὶ ϑεοφύρητον μανίαν ἐγέννησε. τὸ δὲ ἀχόλουϑον προσυφαί- 

2 Μωσῆς ΠΡ ὃ. λεγε Ρὰρ, λέγεται οοηΐ. ΟΠ ὑμῶν Ρὰρ (ΟΠ: ἡμῶν ΠΡ. ἡμῖν ΔΒ 

χυρίου (χυρίῳ ) δναπί άπ ἴῃ ΡΔΡ 4 γνωρισϑήσομαι (ἱ Μωυσῆ ΑΒ: Μωυσῆς 

Ρὰρ (ἡ, Μωσῆς ΠΡ εἰδι Ρὰρ ὃ Μωυσην Ρὰρ ὃ ἔγνω αὐτὸν κύριος 
(χύριος αὐτὸν ἐγᾶῃδροβι!}) πρώσωπον πρὸς πρόσωπον οὐ: εγνω (χυριος) σοίογὶ 5 ΟΠ} 5515 
Ρὰρ πρὸς} ἴον. χατὰ ὁχ ΠᾺΛΧ βου. 1 τὸν] αὐτὸν 1} 1-- 9 μηνύει-- 

νοῦν οὐ, περὶ --- νοῦν χαλεῖ δά. τὴν. Ρ’ ἴ μηνυε "ὰρ ὃ ἔπεσεν 

(ΟΠ διὰ Ρὰρ (ἿἸΝ; δὲ διὰ ΑΒΡ ὃ, 9. χίαλω)ν νοῦν ῬΔρΡ: νοῦν χαλῶν 

ΘΟῊΝ, νοῦν χαλεῖ ΑΒΡ 9. 10 φῶς φορεῖ ΔΒ 10 φέγγος φῶς ΔΒ 

ἐχπέμπων οἴῃ. Ν 11 χαταλημψεὼων Ῥὰρ 15 τὴν οἴη. ΔΒ ἀναχέων οἵη. 
ΔΒ ἑαυτοῖς) αὐτῶι "ΔΡ δὲ] τε Ρὰρ 14 χαὶ οἴκ. Δ} 

14. 1 χατοχωχή τε βογῖρδὶ ; χαταχωχὴ τὲ "0, κατοχή τε Ν, χατοχωτιχή τε σοι. 
15. 10 υἱβ οταν Ρὰρ: ὅτε οοὐὰ, Νὶ 10 δὲ ᾺΡ Ν ὄνηται Ρὰρ: δύει 

οὐἀ. Ν ταῦτ᾽ Ρὰρ 11 μὲν οῃ. Ν 117. 18 ὁ ἐν ἡμῖν οοπίοῖϊο 
18 ὁ οω. Ρὰρ πνεύματος οἵἢ. Ν 19. αὐτα Ρὰρ ἐστιν Ρὰρ 
ϑνητῶ "Ὁ 30 συνοιχίσαι ( 

Ι. 3 Ὴ (0]. 124. Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, 1}}ν [0]. 40ν οἱ 1ὃ9τ 

ὮΝ [0]. ὅθ. Φῇωνος: ἡ τῶν μελλόντων χατάληψις ἀνοίχειος ἀνθρώπῳ. 
1---ΟἸ , περὶ --- ἀποτελεῖ Ν᾽ (0]. 10 τ, 
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νει τῇ Ἰραφῇ φάσχων ,ἐρρέϑη πρὸς ᾿Αβραάμ“ (6οη. 1ῦ,13}" ὄντως 

γὰρ ὃ προφήτης, χαὶ ὁπότε λέγειν δοχεῖ, πρὸς ἀλήϑειαν ἡσυχάζει, χατα- 

χρῆται δὲ ἕτερος αὐτοῦ τοῖς φωνητηρίοις ὀργάνοις, στόματι χαὶ γλώττῃ, 

πρὸς μήνυσιν ὧν ἄν ϑέλῃ" τέχνῃ δὲ ἀοράτῳ χαὶ παμμούσῳ ταῦτα 

χρούων εὔηχα χαὶ παναρμόνια χαὶ Ἰέμοντα συμφωνίας τῆς πάσης 

ἀποτελεῖ. 

(84.) Τίνα δ᾽ ἐστὶν ἃ ἐρρέϑη προϑεσπισϑέντα, χαλὸν ἀχοῦσαι" 

πρῶτον μέν, ὅτι τῷ φιλαρέτῳ χατοιχεῖν οὐ δίδωσιν ὁ ϑεὸς ὡς ἐν οἰχείᾳ 

γῇ τῷ σώματι, ἀλλὰ παροιχεῖν ὡς ἐν ἀλλοδαπῇ μόνον ἐπιτρέπει χώρᾳ. 

»οἸινώσχων“ γάρ φησι ,Ἱνώσῃ, ὅτι πάροιχον ἔσται τὸ σπέρμα σοὺ ἐν 

Τῇ οὐχ ἰδία“ (θη. 10,13). παντὸς δὲ φαύλου συγγενὲς τὸ σώματος 

χωρίον, ἐν ᾧ μελετᾷ κχατοιχεῖν, οὐ παροιχεῖν. ἕν μὲν δὴ παίδευμα 

τοῦτο" ἕτερον δέ, ὅτι τὰ δουλείαν χαὶ χάχωσιν χαὶ δεινήν, ὡς αὐτὸς 

ἔφη, ταπείνωσιν ἐπάγοντα τῇ ψυχῇ τὰ χατὰ γῆν ἐστιν οἰχίδια- νόϑα 

γὰρ χαὶ ξένα διανοίας τὰ σώματος ὡς ἀληϑῶς πάϑη, σαρχὸς ἐχπετυ- 

χότα, ἡ προσερρίζωται. τετραχόσια δὲ ἔτη γίνεται ἢ δουλεία ((οη. 10,13) 
χατὰ τὰς τῶν τεττάρων παϑῶν δυνάμεις. ἀρχούσης μὲν γὰρ ἡδονῆς 

μετεωρίζεται χαὶ φυσᾶται τὸ φρόνημα, χαύνῳ | χουφότητι ἐξαιρόμενον " 

ὅταν δὲ ἐπιϑυμία χρατήσῃ, ἔρως ἐγγίνεται τῶν ἀπόντων χαὶ τὴν ψυχὴν 

ὥσπερ ἀπ᾿ ἀγχόνης ἐλπίδος ἀτελοῦς ἐχρέμασε᾽ διψῇ μὲν γὰρ ἀεί, 

πιεῖν δὲ ἀδυνατεῖ ταντάλειον τιμωρίαν ὑπομένουσα. χατὰ δὲ τὴν τῆς 

λύπης δυναστείαν συνάγεται χαὶ συστέλλεται φυλλορροούντων χαὶ ἀφαυαι- 

νημένων τρόπον δένδρων: τὸ γὰρ εὐθαλὲς αὐτῆς χαὶ πῖον ἰσχναίνεται. 

φόβου γε μὴν τυραννήσαντος οὐδεὶς ἔτι μένειν ἀξιοῖ, δρασμῷ δὲ χαὶ 

φυγῇ χρῆται, μόνως ἄν οὕτως σωϑήσεσθϑαι πρηοσδοχῶν: ἐπιϑυμία μὲν 

Ἱὰρ δλχὴν ἔχουσα δύναμιν, χἂν φεύγῃ τὸ ποϑούμενον, διώχειν ἀναγχά- 

ΘΙ 

201 

205 

209 

ὕτως ΤΝ 2 λέγει ΤΌτΗ. ἡσυχάζειν 1,} 4 μηνύουσιν ΠΡ δ᾽ ΠΡ 
ὃ γέμον ( τῆς οἷ. Ν ἰ ἐρρήϑη Μαῃρσ. 9 σοματι Ρὰρ χώραν ἡ 

γνωσηβ γὰἠρ φησιν οτι Ρὰρ σου οἵη. (ἱ 11 τὸ] τω Ῥὰρ 

ὅτι) τι Ρὰρ τα Ῥὰρ: οἵ, εοἕα. 14. ἐφὴὶ Ρὰρ (οιχιδ)ια ὰρ, 
ὥϊα ΔΡ νοῦος Ρὰρ 10 προσερρίζωται 5ογῖίρβὶ: προσερρίζωνται Ῥὰρ οἱ 

ι. 11 τεσσάρων Ῥὰρ 18 ἐξαιρούμενον (ΡΗ! 19 ἁπάντων ΔΡ 

ὄυΨῇ ΒοΥΙρ51: διψήσει ὕὰρ, διψᾷ οοὐά. (αιει) Ῥὰρ᾽ 21 δὲ αϊ. οι. "αὶ 

τρόπω εοοὐά. 24. τηρήσαντος ΑΒ ἐστὶ (ἱ 20 ἂν] μὲν 

σωϑήσεται (ὦ προδοχων ΡὰῺρ 90 δύναμιν χαταφεύγη (ἱ 

{, δὰ γὸ]. Πρ. 344,.. 
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ζει, φόβος δ᾽ ἔμπαλιν ἀλλοτριότητα ἐμποιῶν διοιχίζει χαὶ μαχρὰν τοῦ 

271] φαινομένου διίστησιν. (05.) αἱ δὲ τῶν λεχϑέντων ἠγεμονίαι παϑῶν 

βαρεῖαν τοῖς ἀρχομένοις ἐπάγουσι δουλείαν, ἄχρις ἄν ὃ βραβευτὴς χαὶ 

διχαστὴς ϑεὸς διαχρίνῃ τὸ χαχούμενον ἀπὸ τοῦ χαχοῦντος, χαὶ τὸ μὲν 

εἰς ἐλευϑερίαν ἐξέληται παντελῆ, τῷ δὲ τἀπίχειρα ὧν ἐξήμαρτεν ἀποδῷ. 

212 λέγεται γάρ᾽ ,τὸ δὲ ἔϑνος ᾧ ἄν δουλεύσωσι χρινῶ ἐγώ" μετὰ δὲ ταῦτα 

ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσχευῆς πολλῆς“ (θη. 18,14). ἀνάγχη γὰρ 

ϑνητὸν ὄντα τῷ τῶν παϑῶν ἔϑνει πιεσϑῆναι χαὶ τὰς οἰχείους τῷ γενο- 

μένῳ χῇῆρας ἀναδέξασϑαι, βούλημα δὲ ϑεοῦ τὰ σύμφυτα χαχὰ τοῦ γένους 
213 ἡμῶν ἐπιχουφίζειν: ὥστε χαὶ ἡμεῖς ἐν ἀρχῇ τὰ οἰχεῖα πεισύμεϑα 10 

ὠμῶν γενόμενοι δεσποτῶν δοῦλοι, χαὶ ὁ ϑεὸς τὸ οἰχεῖον ἐργάσεται 

φι 

ἑαυτῷ, ἄφεσιν χαὶ ἐλευϑερίαν ταῖς ἱχέτισιν αὐτοῦ ψυχαῖς προχηρύξας, οὐ 

μόνον λύσιν δεσμῶν χαὶ ἔξοδον ἐχ τῆς περιπεφρουρημένης εἰρχτῆς 

514 παρασχόμενος, ἀλλὰ χαὶ ἐφόδια δούς, ἅπερ ἀποσχευὴν ἐχάλεσε. τί δὲ 

τοῦτ᾽ ἐστίν: ἐπειδὰν ἄνωϑεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χαταβὰς ὃ νοῦς ἐνδεϑῇ ταῖς 15 

σώματος ἀνάγχαις, εἶτα ὑπὸ μηδεμιᾶς δελεασϑεὶς οἴα ἀνδρόγυνος ἢ 

Ἰύνανδρος τὰ ἡδέα ἀσπάσηται χαχά, μείνας δὲ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως 

ἀνὴρ ὄντως τραχηλίζειν μᾶλλον ἣ τραχηλίζεσϑαι δύνηται, τοῖς τῆς ἐγ- 

χυχλίου μουσιχῇῆς ἐντραφεὶς ἅπασιν, ἐξ ὧν ϑεωρίας λαβὼν ἵμερον ἐ- 

χράτειαν χαὶ χαρτερίαν, ἐρρωμένας ἀρετάς, ἐχτήσατο, μετανιστάμενος 30 

χαὶ χάϑοδον τὴν εἰς τὴν πατρίδα εὑρισχόμενος πάντ᾽ ἐπάγεται τὰ παι- 

δείας, ἅπερ ἀποσχευὴ χαλεῖται. 

τῇ (00.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τούτων εἰπὼν ἐπιλέγει: ,σὺ δὲ ἀπελεύσῃ 
πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ᾽ εἰρήνης τραφεὶς ἐν γήρᾳ χαλῷ“ (θη. 

........ οα.....- -- --.-ἘἘἘ--ἘἘἘ ὠἧ πἙἘ--. 

ὃ. ἀχρεῖαν ἃ ὃ οὔ. Ῥὰρ ὃ τὰ ἐπίχειρα ΛΠ, ταπιχειρια Ῥὰρ ὃ ᾧ} 
ὧν Β ἐὰν ΠΘΗΡ δουλευσωσιν ῬὰΡ ὁ χρίνων (ἢ ἢ ἐξελεύ- 

σεται (ἢ 8 πιεσϑηναι Ρὰρ (Νίαδῃρ.): πεισϑῆναι ὁοεα. οἰχείας οοαα. 

8, 9 τωι γενωμενωι Ρᾶρ: τὸ γεννώμενον (γενόμενον Ὁ) οοὐά,, τὸν γεννώμενον ν 

9 συμφυα χατὰα Ῥὰρ 10 χαὶ] κἂν Η πεισϑησόμεϑα (ῊΡ 11 ἡμῶν 

ΘΗ δεσπότου α ἐργάσηται (11, 12 ροβὶ ταῖς διά, οἰχείαις ΠῚΡ 

ἱχέτεσιν ΑἸ, οἰχέτισιν (ἱ προχηρύξας (Ἢ (Ρὰρ Ὁ): προχηρύξαι Ρ(Π}), προχηρύξει 

ΑΡ 18 περιπεφρουρημένης 5ογρδὶ (Ῥὰρ 7): περιφρουρημένης ΒΗ! Ρ, πεφρουρημένης 

Α(ἰ, περιφρουρουμένης ΗΕ] 14 δοὺς (1Π (ΡΔρ): διδοὺς ΑΒ, διαδοὺς Ρ 1ὃ ἀπὸ 

ΑΒ 10 ρμοβὲ οἷα δὐὰ, γυνὴ ΗἸΡ 17 δ᾽ ΑΒΕ αὐτου Ῥὰρ 
18 τραχηλιζεῖν μαλλον Ῥὰρ (λίδηρ.): τραχηλίζων ΠΡ, τραχηλιάζων ΑΔ} δύναται 

ΘΗ: 19. ἐντραφεὶς Μαηρ.: ενγραφεις Ραρ, ἐγγραφεὶς οοὐά. ἅπασιν Ῥδρ οἱ 

οοδά.: παιδεύμασιν σοπίεῖο, προπαιδεύμασιν Μαπρ. 20 μετανισαμενος Ρὰρ 21 εἰς 

πατρίδα ν ἐπάγεσϑαι ΠΗ τὰς (ἃ 22 ὅπερ ΑΒΕ], αποσχευηιϊ 

Ρὰρ 34. γήρᾳ Ρὰρ Υ: γήρει οοὐα. (,Χ Χ) 
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ν. 13». 15,15). οὐχοῦν οἱ μὲν [ἀτελεῖς χαὶ πολεμούμεϑα χαὶ δουλεύομεν χαὶ 

μόλις ἀπαλλαγὴν τῶν ἐπιχρεμασϑέντων φοβερῶν εὑρισχόμεϑα, τὸ δὲ 

τέλειον γένος ἀδούλωτον, ἀπολέμητον, εἰρήνῃ καὶ ἐλευϑερίᾳ βεβαιοτάτῃ 

ἐντρεφόμενον. δογματιχῶς δὲ τὸν ἀστεῖον οὐχ ἀποϑνήσχοντα, ἀλλ᾽ 310 

ὃ ἀπερχόμενον εἰσήγαγεν, ἵν᾽ ἄσβεστον χαὶ ἀϑάνατον τὸ τῆς χεχαϑαρμένης 

ἄχρως ψυχῆς ἀποφανῇ γένος, ἀποδημία τῇ ἐνθένδε πρὸς οὐρανὸν χρησό- 

μένην, οὐ διαλύσει χαὶ φϑορᾷ, ἣν ἐπάγειν ϑάνατος δοχεῖ. μετὰ δὲ τὸ 317 

»ἀπελεύσῃ“ γέγραπται τὸ ,πρὸς τοὺς πατέρας σου" ποίους πατέρας, 

ἄξιον σχέψασϑαι. τοὺς μὲν γὰρ ἐν τῇ Χαλδαίων χώρᾳ βεβιωχότας, οἷς 

10 μόνοις ἐχρήσατο συγγενέσιν, οὐχ ἄν λέγοι, διὰ τὸ χρησμῷ τῶν ἀφ᾽ 

αἵματος ἁπάντων διῳχίσϑαι. ,εἶπε“ γάρ φησι οχύριος τῷ ᾿Αβραάμ" 

ἄπελϑε ἐχ τῆς γῆς σου χαὶ ἐχ τῆς συγγενείας σου χαὶ ἐχ τοῦ οἴχου 

τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν ἣν σοι δείξω: χαὶ ποιήσω σε εἰς ἔϑνος 

μέγα“ (ἄφη. 12,1.2). τὸν γὰρ ἀλλοτριωϑέντα ἐπιφροσύνῃ ϑείᾳ πῶς 378 

1 ἦν τοῖς αὐτοῖς εὔλογον οἰχειοῦσϑαι πάλιν; πῶς δὲ τὸν ἔϑνους χαὶ γέ- 

γνοὺς ἑτέρου μέλλοντα ἡγεμόνα ἔσεσθαι προσχληροῦσϑαι τῷ παλαιῷ; 

οὐ γὰρ ἄν ἐχαρίζετο χαινὸν τρόπον τινὰ χαὶ νέον ἔϑνος χαὶ γένος αὐτῷ 

ὃ ϑεός, εἰ μὴ τοῦ ἀρχαίου χατὰ τὸ παντελὲς ἀπεσχοίνιζεν. ἐθνάρχης 379 

γὰρ χαὶ γενάρχης ὡς ἀληϑῶς ἐστιν οὗτος, ἀφ᾽ οὗ χαϑάπερ ἀπὸ ῥίζης 

0 τὸ σχεπτιχὸν χαὶ ϑεωρητιχὸν τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων ἀνέβλαστεν 

ἔρνος, ὄνομα Ἰσραήλ" ἐπεὶ χαὶ ,τὰ παλαιὰ ἐχ προσώπου νέων ἐχφέ- 

ρειν“ διείρηται ([,ον. 20,10). ποῦ γὰρ ἀρχαιολογίας ἔτι χαὶ παλαιῶν 

χαὶ χατημαξευμένων ἐϑῶν ὄφελος, οἷς ἐξαπιναίως οὐ προσδοχήσασιν 

2 ἀπαλλαγῆναι ἃ εὑρίσχομεν οοὐά. ὃ ἐλευϑερίαν βεβαιοτάτην ἃ 
ὃ τὸ τῆς Η3: οἵη. οθίοτὶ, τὸ ΡΔΡ ὃ ἀποφήνῃ οοπὶ. Μδηρ. αποδημῖαν τὴν 
Ρὰρ θ. Τ χρησάμενον Ἄοοἀὰ, Ἴ εἐπαγει Ρὰρ 9. εν τηῖ χαλδαιων 

χωραι Ρᾶρ: ἐν γῇ χαλδαίων οοὐάὰ. 10 εχρησατο ΡΔρ: ἐγχρονίσας ὡς ΑΒΡΞ, ἐγχρο- 

νίσας {ΠΡ}, ἐνεχρόνισε Η3 συγγενεῦσιν "᾿, μοϑὶ συγγενέσιν δια, ἦν ΑΒ 

10. 11 διὰ τὸ --- διῳχίσϑαι οἴη. ἃ 10 δια (το) Ρᾶρ: διότι οοὐά. 
11 ἁπάντων οὔχ. σοὐά. διωκίσϑαι Ρ'(Π), διωιχεισϑαι Ῥαρ: διωχίσϑη οοἰοτὶ 

κύριος Ροβί “βραάμ ἔγάπβροβ. ἢ 12 ἔξελϑε οοὐὰ. συγγενείας] γενέ- 
σεως Ὁ 19. ργίυβ εἰς ΡΔρ: πρὸς οοὐά. Ἣν σοι δειξω Ρᾶρ: ἣν δείξω σοι 

(σε () ΒΟῊΉΡ, δείξω σοι Δ, ἣν ἄν σοι δείξω ν 16 μέλλοντα (ῊΡ: μελλον Ῥὰρ, 

οι, ΔΒ ηγεμονα εσεσϑαι Ρὰρ: ἔσεσϑαι ἡγεμόνα οοὐὰ. 11 τόπον εὐηΐ. 

Μαηρς. 18 ἀπεσχοίνισεν ΑΒ 19 γὰρ οιη. (ὦ γενεάρχης ἈΡ, 

γεννάρχης Η 20 ϑεωρητιχὸν χαὶ σχεπτιχὸν ἰγδηβροβ. ἢ ἀνεβλάστησεν οοὐά. 

21 ἐπὶ Ρὰρ προσώπων ΔΒ 22 διήρηται (ἱ ἀρχαιολογία ΑΒ 
ἐστὶ (ὦ 25. ἐϑνῶν ΠΡ, ἐθῶν 1, οὐ Ῥὰρ: οὐδὲ ΑΒΟΡ, οὐδὲν Η 
προῦοχησασι ῬᾺΡ 



θ4 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

80 ἀὐρόα χαὶ νέα ὥμβρησεν ἀγαϑά; (51.) πατέρας οὖν οὐχ ὧν μετανά- 

στατὴς ἐγένετο ἢ Ψυχὴ χαλεῖ τοὺς ἐν τοῖς Χαλδαϊχοῖς χατορωρυγμένους 

μνήμασιν, ἀλλ᾽ ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους 

ἀστέρας --- τὴν γὰρ τῶν χατὰ γῆν ἁπάντων γένεσιν διὰ τούτων λόγος 

ἔχει συνίστασϑαι ---, ὡς δέ τινες νομίζουσι, τὰς ἀρχετύπους ἰδέας, τὰ ὁ 

νοητὰ χαὶ ἀόρατα ἐχεῖνα τῶν αἰσϑητῶν χαὶ ὁρωμένων τούτων παρα- 

238] δείγματα, πρὸς ἃ τὴν τοῦ σοφοῦ διάνοιαν μετοιχίζεσϑαι, τινὲς δὲ πα- 

τέρας ὑπετόπασαν εἰρῆσθαι τὰς τέτταρας ἀρχάς τε χαὶ δυνάμεις, ἐξ 

ὧν συνέστηχεν ὃ χύσμος, Ἰῆν ὕδωρ ἀέρα χαὶ πῦρ’ εἰς γὰρ ταύτας 

982 ἕχαστον τῶν γενομένων φασὶν ἀναλύεσϑαι δεύντως. χαϑάπερ 1ὰρ ὁνό- τὸ 

ματα χαὶ ῥήματα χαὶ τὰ λόγου μέρη πάντα συνέστηχε μὲν ἐχ τῶν τῆς 

Ἰραμματιχῆς στοιχείων, ἀναλύεται δὲ πάλιν εἰς ἔσχατα ἐχεῖνα, τὸν αὐὖ- 

τὸν τρύπον ἕχαστηος ἡμῶν συγχριϑεὶς ἐχ τῶν τεττάρων χαὶ δανεισάμε- 

γὴης ἀφ᾽ ἑχάστης οὐσίας μιχρὰ μόρια,  χαϑ᾽ ὡρισμένας περιόδους ρΡ. 511}. 

χαιρῶν ἐχτίνει τὸ δάνειον, εἰ μέν τι ξηρὸν εἴη, ἀποδιδοὺς τῇ, ιὖ 

288 εἰ δέ τι ὑγρόν, ὕδατι, εἰ ὃὲ ψυχρόν. ἀέρι, εἰ δ᾽ ἔνϑερμον, πυρί. τὰ 

μὲν σωματιχὰ ταῦτα, τὸ δὲ νοερὸν χαὶ οὐράνιον τῆς Ψυχῆς Ἰένος πρὸς 

αἰϑέρα τὸν χαϑαρώτατον ὡς πατέρα ἀφίξεται. πέμπτη γάρ, ὡς ὁ τῶν 

ἀρχαίων λόγος, ἔστω τις οὐσία χυχλοφορητιχή, τῶν τεττάρων χατὰ τὸ 

χρεῖττον διαφέρουσα, ἐξ ἧς οἵ τε ἀστέρες χαὶ ὁ σύμπας οὐρανὸς ἔδοξε Ὁ 
(εἸενῆσϑαι, ἧς χατ᾽ ἀχόλουϑον ϑετέον χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν 

84 ἀπόσπασμα. (08.) τὸ δὲ ομετ᾽ εἰρήνης τραφεὶς“ οὐχ ἀπὸ σχηποῦ 

1 ὠμβησεν Ρὰρ 1. ῶ μεταναστάντος ΠΡ 2 χατωρυγμένους οοὐά, 
8 ὡς Ρὰρ (ὐ (Τγη.): ὡς τοὺς σοίογί φησιν (ἰ 4 τὴν γὰρ τῶν Ῥδρ: 
τῶν γὰρ οοὐὰ, απάντων γενεσιν ΡΔΡ: ἁπάντων τῶν φύσιν ΑἸ}, ἑπομένων ἁπάντων 

ἩΡ, ἁπάντων (ἱ δ᾽ νομιζουσιν ῬΔΡ Ὁ τούτων οηι. (ἰ 0. 1 παρα- 

δειγμάτων Β 8 τέσσαρας ΑΒΘ, δ΄ Ρ 9 δηΐθ ἀέρα «(ἰά. χαὶ ΠΡ 

10 γεννωμένων Δ" 11 συνεστηχεν Ῥὰρ 12 εχεινων ἀρ 19. συγχριϑεις 
Ρὰρ (αῃρ): συγχραϑεὶς οοὐά, τευσάρων εοοὐα. 19. 14. δανεισάμενος ροδβὶ 

οὐσίας ἰγάπΒροβΒ. ΔΒ 14 ἀφ᾽ ἐφ᾽ ἃ ἑχατέρου ΠΙΡ, ἑκάστου Τυτη. 
15. ἐχτείνει ΠΡ μέντοι ΒΗ εἴη Βογρ51: εἴ (ἡ (Ρὰρ ἢ), ἢ σοίοτὶ 10 εἰ 

δὲ ἔνϑερμον, πυρί ροϑὲ ὕδατι ἰγᾶηβροβ. ὁοοὐὔά. Ψυγρόν] ἐμψυχρὸν (ἱ 11 μὲν] 

μὲν οὖν α σωματα "ὰρ τοιαῦτα ΑἸ}, ταύτῃ ὁοὐμπὶ. Μαμῃρ. 18 ὡς 
πρὸς πατέρα εοἥα, 18,. 19 ὡς τῶν ἀρχαίων ὁ λόγος ΔΙ} 19. λόγον 1" 

ἔστι σοηϊοῖο χυχλοφοριχή ΑΒΟ (οοηΐ. Ναηρ.) τεσσάρων οοὐά. 21 χατ᾽ 
ΔΒΟΉ!Ρ, χατὰ Ρὰρ: χατὰ τὸ 13 

19 544. εἴ. ΡΙαιοπ ΒΒ ΤΙ ππαθῦη μ᾿. 42 ἢ. 19. οἵ, Ατιβίοι θαι (26 ] ον ΠῚ 2 

Ρ. 494 864.). 
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προσδιώρισται, ἀλλ΄ ὅτι σχεδὸν τὸ πλεῖστον ἀνθρώπων ένος ἐπὶ πο- 

λέμῳ χαὶ τοῖς ἐχ πολέμου χαχοῖς πᾶσι τρέφεται. πόλεμος δ᾽ ὁ μὲν 

ἀπὸ τῶν ἐχτός ἐστιν, ὃν ἀδοξία χαὶ πενία χαὶ δυσγένεια χαὶ τὰ ὁμοιό- 

τροπα ἐπάγουσιν, ὁ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐμφυλίων, χατὰ μὲν τὸ σῶμα ἀσϑέ- 

δ νειαι, λῶβαι, πηρώσεις παντελεῖς χαὶ χηρῶν σωρὸς ἄλλων ἀμυϑήτων. 

χατὰ δὲ τὴν ψυχὴν πάϑη, νοσήματα, ἀρρωστήματα, δι᾿ ἀφροσύνης χαὶ 

ἀδιχίας χαὶ τῶν ὁμοτυράννων χαλεπαὶ χαὶ βαρύταται ἐπαναστάσεις χαὶ 

ἀχαϑαίρετοι δυναστεῖαι. ,μετ᾽ εἰρήνης οὖν τραφεὶς“ γαληνὸν χαὶ εὔὖ- 38 

ὅιον χτησάμενος βίον, εὐδαίμον᾽ ὡς ἀληϑῶς χαὶ μαχάριον. πότε οὖν 

10 τοῦτο συμβήσεται; ὅταν εὐοδῇ μὲν τὰ ἐχτὸς πρὸς εὐπορίαν χαὶ εὐδο- 

ξίαν, εὐοδῇ δὲ τὰ σώματος πρὸς ὑγίειάν τε χαὶ ἰσχύν. εὐοδῇ δὲ 

τὰ ψυχῆς πρὸς ἀπόλαυσιν ἀρετῶν. χρύζει γὰρ ἕχαστον οἰχείων δορυ- 380 

φόρων" δορυφορεῖται δὲ σῶμα μὲν εὐδοξίᾳ χαὶ περιουσία χαὶ ἀφϑονίᾳ 

πλούτου, Ψυχὴ δὲ τῷ τοῦ σώματος ὁλοχλήρῳ χαὶ χατὰ πάντα ὑγιεινῷ, 

Ιὸ ἢ δὲ νοῦς ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ϑεωρημάτων ἐπεὶ ὅτι γε εἰρή- 

γης οὐχ ἣν αἱ πόλεις ἄγουσι μέμνηται, σαφές ἐστι τοῖς ἐντυγχάνουσι 

ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς" μεγάλους (γὰρ) χαὶ βαρεῖς πολέμους ᾿Αβραὰμ ἀνε- 

δέξατο, οὗς χαϑῃρηχὼς φαίνεται. χαὶ ἢ τῆς πατρῴας μέντοι γῆς ἀπό- 381 

λειψις μετανισταμένῳ χαὶ πάλιν οἰχῆσαι μὴ δυναμένῳ, φορουμένῳ δὲ 

Ὁ ὧδε χἀχεῖσε χαὶ ἐρήμους χαὶ ἀτριβεῖς ὁδοὺς ἀλωμένῳ τῷ μὴ ϑεοπρο- 

πίοις χαί τισι ϑεσφάτοις πεπιστευχότι βαρὺς ἦν πόλεμος. ἀλλ᾽ ἔδει 

τὰρ χαὶ τρίτον τι τῶν φοβερῶν προσεπιδαψιλεύσασϑαι, λιμόν, μετανα-. 

στάσεως χαὶ πολέμου χαχὸν χεῖρον. ποίαν οὖν εἰρήνην ἤγαγεν; τὸ 288 

2 ἔχ) ἐχ τοῦ ΔΒ ἅπασι ΑΒ δὲ Ρὰρ ΟΤΠΡ 3. ἀπὸ οἴη. Ρδρ 

πενειαὰ χαὶ Ῥᾶρ: οἵη. οοσα. ὦ, 4 ὁμότροπα ΗΡ 4 (ὃν χατασχευάζουσιν) κατὰ 

ΟΠ Ϊ οἷο 4. ὃ ἀσϑενεια "ὰρ ἢ χῆρος ΗΤΡῚ σορὸς ΗΣ ὃ πάϑος Η 

ὃι᾽ εὐ, (ΡΔρ): ἔτι δ᾽ εοπίοϊο  ομοτυραννὼν Ρὰρ: ὁμοιοτυράννων οοὐά., ὁμοιο- 
τρόπων οοπὶ. δίδησ. 8 δυνάμεις ΠΡ δηΐο γαληνὸν δά, ὁ Η 3, γουθιπὶ (ἀπελεύ- 

σεται) ἀθθββθ υἱάθιγ 9. χτησαμενοὺς [ΔΡ εὐδαίμονα ἐοὐά, 10. τοιουτὸ 

Ρὰρ μεν Ῥὰρ ()δπρ.): μοι σοἠά. 11 δὲ οπ. οοὐὰ, σώματ᾽ οὐ πρὸς (ἰ 

ὑγείαν εοἀὰ. εὐοδεῖ Ρ Ροβί αι. δὲ «αἀ. χαὶ ΑΒ(Ὶ, ἴῃ τᾶβ., αἱ νἱα., Ρ", 

μοι Η2, με Η'! 19. εὐεξία ΑΒ Ργΐυβ. χαὶ οἴη. Ρὰρ 14 υγεινωι ὰρ 

15 ἀπὸ τῶν ἐπιστήμης ΑΒ 1ε] τε Ρὰρ 10 ἣν Ῥὰρ ν: ἧς οὐδά. αγου- 

σιν ΡΔρ ἐστιν Ρὰρ ἐντυγχάνουσιν Ρὰρ 11 μεγαλοῖις ΓᾺΡ γὰρ δα. 

Τυσι. 18 χεχρατηχὼς σοῃίοίο 18, 19 ἀπολήϑης (ἱ 19 πάλιν Ρὰαρ ΔΗ: 
πόλιν ΟΠΗΡ φερομένω εοὐά. 20 τῷ οτη. ( 20. 21 ϑεοπρεπίοις Α,, ϑεοπρε- 

πείοις ἃ 1 τισι] τι Η!ΡῚ ἀλλ᾽ ἔδει Μαηρ. (80 }}61}}, αλλ᾽ εὃε Ῥαρ: ἀλλὰ δεῖ 
ἐοὐά. 22 χαὶ γὰρ ΑΒ τριῶν τῶν , προσεπιδαψιλευσασϑαι Ῥὰρ: προσ- 
τυδαψιλεύσασϑαι ΑΒΟῊΉ, πρὸς ἕν δαψιλεύσασϑαι Ρ 2, 28 μετὰ αναστασεὼς Δ, 

ἐπαναστάσεως ΑΒ 28. χαχὸν γειρὸν ΡδΔρ: χαχῶν χείρονα (χείρωνα ΡῚ οοἀά, 

ΡΒ οΩΐθ ορόγα νοὶ, 1Π, ὃ 
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γάρ, οἶμαι, μετανίστασϑα:ι χαὶ ἀνίδρυτον εἶναι χαὶ βασιλέων ἀμάχοις 

ἐναντιοῦσϑαι δυνάμεσι χαὶ λιμῷ πιέζεσϑαι πόλεμον οὐχ ἕνα, πολλοὺς δὲ 

289 χαὶ πολυτρόπους ἔοιχε μηνύειν. ἀλλ᾽ ἔν γε ταῖς δι᾽ ὑπονοιῶν ἀποδό- 
σεσιν εἰρήνης ἀχράτου δεῖγμα ἕχαστον αὐτῶν εἶναι συμβέβηχε' παϑῶν 

γὰρ [ ἔνδεια χαὶ λιμὸς καὶ χαϑαίρεσις ἐχϑρῶν ἀδιχημάτων χαὶ μετα- ρ. ὅ10} 

νάστασις ἀπὸ Χαλδαϊχῃς δόξης πρὸς τὴν φιλόϑεον, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ 6 

γεγονότος αἰσϑητοῦ πρὸς τὸ νοητὸν χαὶ πεποιηχὸς αἴτιον, εὐνομίαν χαὶ 

290 εὐστάϑειαν χατασχευάζουσιν. ὑπισχνεῖται δὲ τῷ τοιαύτην ἄγοντι εἰρή- 

νὴν χαλὸν γῆρας, οὐ δήπου τὴν πολυχρόνιον ἀλλὰ τὴν μετὰ φρονήσεως 

ζωήν" τὸ γὰρ εὐήμερον πολυετίας χρεῖττον, ὅσῳ χαὶ βραχύτερον φῶς 10 

σχύτους αἰωνίου. μίαν γὰρ ἡμέραν ὑγιῶς εἶπέ τις προφητιχὸς ἀνὴρ 

βούλεσϑαι βιῶναι μετ᾽’ ἀρετῆς ἢ μυρία ἔτη ἐν σχιᾷ ϑανάτου (Β4]πι. 

391 83,11), ϑάνατον μέντοι τῶν φαύλων αἰνιττόμενος βίον. τὸ δὲ αὐτὸ 

χαὶ νῦν ἔργοις μᾶλλον ἢ ῥήμασι διασυνίστησι Μωυσῆς: ὃν γὰρ ἀνα- 

γράφει γήρα χρησόμενον χαλῷ, τῶν πρὸ αὐτοῦ σχεδὸν ἁπάντων ὁλι- 1 

Ἰοχρονιώτατον εἰσήγαγε, φιλοσοφῶν χαὶ διδάσχων ἡμᾶς, τίς ὃ πρὸς 

ἀλήϑειαν εὐγήρως ἐστίν, ἵνα μὴ πολὺν τῦφον ἐπὶ τοῦ φανεροῦ σώμα- 

τός ποτε ἀποδεξώμεϑα γέμοντα αἰσχύνης χαὶ πολλῶν ὀνειδῶν, ἀλλ᾽ εὐὖ- 

βουλίαν χαὶ σταϑερότητα ψυχῆς ἰδόντες τὸ γέρως ἀδελφὸν χαὶ παρώνυ- 

3923 μὸν χαλὴν Ἰῆρας ἐπιφημίσωμέν τε χαὶ μαρτυρήσωμεν. δογματιχῶς 90 

οὖν ἄχουΞ χατὰ τὸν νομοϑέτην μόνον τὸν ἀστεῖον εὐγήρων χαὶ μαχρο- 

ϑιώτατον, ὀλιγοχρονιώτατον δὲ τὸν φαῦλον, ἀποϑνύσχειν ἀεὶ μανθάνοντα, 

μᾶλλον δὲ τὴν ἀρετῆς ζωὴν ἤδη τετελευτηχότα. 

1 αιδρυτον Ρὰρ 2 δυνάμεσι 5ογρ8ὶ: δυνάμενον Ρὰρ ΟΠΗΡ, μὴ δυνάμενον ΑΒ 

πιεζεῖσϑαι ΗΡ ὃ, 4 ἐπιδόσεσιν (ἱ θ. τὴν] τὸν ΡΗ! φιλόϑεον] φοβεον 

Ρὰρ 1 τὸ] τὸν Ρὰρ ὁ εὐωνυμίαν ΗΡῚ! 8 εὐστάϑιαν Ῥὰρ Η!, 

ὃ 
εὖστα Ρ 9 ργυβ τὴν Ρδρ: οἵη. οὐ, 9. 10 τὴν οἱ ζωὴν Ρᾶρ: τὸ οἱ ζῆν οοὐά, 
10 κρείττω Ῥὰρ (ἱ σον δρ, ὅσα ΑΒ φῶς (ἡμερήσιον) σοηΐ. Μδηρ. 
11 ὑγεία ὡς ἃ τις οι. ΗΡῚ προφήτης ΗΡ 12 μετὰ οοὐὰ. 

τοῦ ϑανάτου ὁοὐά. 19. ϑανατον μεντοι Ῥᾶρ: σχιὰν ὁοοαὰ, ᾿ μέντοι] τὸν 

σοῃΐοίο τὸν φαῦλον οοὐά., τὸν (1π6}}8 τὸν τῶν) φαύλων εοπὶ. Νίδηρ. 
ανιττόμενος ΡΔΡ δὲ Ῥὰρ 14 ἔργοις 8ογίρδὶ : εν τοῖς Ρδρ, ἔργον οοἀὰ., 

ἔργῳ ν ρήμασι Ρᾶρ: ῥῆμα οοἀά., ῥήματι ν διανίστησι ΑΒ Μωσῆς 
ΘῊΡ 1 χρησάμενον οοἀά, τῶν] τὸν ἡ 106 εἰσηγαγεν Ῥὰρ 

11 πολυτυφον (56) Ρᾶρ: παλαιὸν τῦφον οοἀά., πολιὸν τῦφον (ἰ, ἴοτί. τϑεῖθ 18 ἀνα- 

δεξώμεϑα οοὐά. 19. ψυχῇ ἐνιδόντες σοπΐοῖο γέρος ΡΗ͂!, γένος Α(Ρ3Ὁ) 
19. 320 παρωνυμὸν Ῥὰρ (Μδῃρ.): πατρώνυμον ΑΒΡΞ, πατερώνυμον (ΠΗΡ’, απ καὶ 
ἃ. 6 21. 22) μαχαριώτατον ΔΒ 22 ὀλιγοχρονιώτατον οἵη. "ΔΡ τὸν 

ὃε Ρὰρ ἀεὶ οἵη. οοὐά. λανϑάνοντα ἑοηὶ. Μδηρ. 2 τὴν τῆς ἀρετῆς ΑΒ 
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(59.) Λέγεται δ᾽ ἑξῆς" ,τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε" 298 
(ἄϑφη. 15.160), οὐχ ἵνα αὐτὸ μόνον μηνυϑῇ χρόνος, ἐν ᾧ τὴν ἱερὰν 

οἰχήσουσι γῆν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ τοῦ τελείαν ἀποχατάστασιν ψυχῆς παρα- 

στῆσαι. Ἰΐίνεται δὲ ὡσανεὶ τετάρτῃ γενεᾷ" ὃν δὲ τρόπον, ἄξιον συν- 

ὁ διασχέψασϑαι. ἀποχυηϑὲν τὸ βρέφος ἄχρι τῆς πρώτης ἑπταετίας ἐν 394 

Ὡλιχίαᾳ τῇ παιδιχῇ ψυχῆς ἀχραιφνοῦς μεμηίραται, λείῳ μάλιστα ἐμφε- 

ροῦς χηρῷ, τοῖς ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν χαραχτῆρσι μήπω τετυπωμένης" 

χαὶ γὰρ ὅσα Ἰράφεσθαι δοχεῖ, ὑγρότητι ἐπαλειφόμενα συγχεῖται. πρώτη 39 

μὲν ἥδε ὡσανεὶ γενεὰ ψυχῆς" δευτέρα δέ, ἥτις μετὰ τὴν παιδιχὴν ἥλι- 

Ι0 χίαν χαχοῖς ἄρχεται συζῆν, ἅ τε ἐξ ἑαυτῆς εἴωϑε 1εννᾶν Ψυχὴ χαὶ 

ὅσα παρὰ τῶν ἄλλων ἀσμένη δέχεται. διδάσχαλοί τε γὰρ ἁμαρτημά- 

τῶν μυρίοι, τίτϑαι χαὶ παιδαγωγοὶ χαὶ γονεῖς χαὶ οἱ χατὰ πόλεις 1ε- 

τραμμένοι χαὶ ἀγραφοι νόμοι ϑαυμάζοντες ἃ χρὴ γελᾶσϑαι, χαὶ ἄνευ 

τῶν διδαξόντων αὐτομαϑής ἐστιν αὐτὴ πρὸς τὰ ὑπαίτια, ὡς ὑπ᾽ εὖφο- 

ι56. ρίας ἀεὶ χαχῶν βρίϑειν. ,ἔγχειται“ τάρ φησι Μωυσῆς ,,(ἢ διάνοια τοῦ 390 

οὗ Ν. ἀνθρώπου | ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐχ νεήτητος“ (θη. 8,21). δ᾽ 

ἐστὶν ἢ ἐπαρατοτάτη Ἰενεὰ μὲν συμβολιχῶς, χυρίως δὲ ἡλιχία, χαϑ᾿ ἣν 

τό τε σῶμα ἥβᾷ χαὶ ἢ ψυχὴ πεφύσηται, τῶν ἐντυφομένων ἀναρριπιζο- 

μένων παϑῶν, ἅλως τε χαὶ ἀστάχυς χαὶ πεδίχ (Εχοά, 22,6) χαὶ ὅσα 

ὮὋ ἂν τύχῃ χαταπιμπράντων. ταύτην τὴν ἐπίνοσον γενεὰν ἢ ἡλιχίαν ὑπό 291 

τινος τρίτης οἷα ὑπὸ ἰατριχῇς φιλοσοφίας νοσηλευϑῆναι χρή, χατεπα- 

σϑεῖσαν λόγοις ὑγιεινοῖς χαὶ σωτηρίοις, ὃι᾿ ὧν χένωσιν μὲν ἐνδέξεται 

τῆς ἀμέτρου τῶν ἁμαρτημάτων πλησμονῆς, πλήρωσιν δὲ λιμηρᾶς χε- 

Ι δ᾽ ὃε Ρὰρ ὃε Ῥᾶρ: οη. οοἀά. αποστραφησὸν ῬᾺΡ 2 αὐτὸ 
μόνον Ῥὰρ (Μαπρ.): μόνον αὐτὸ (ἰ, μόνον αὐτῶ οοίοτὶ ὁ χρόνος ΠΗ Ροβὶ 
ἱερὰν δά. οἴχησιν ΗΡ 9. ἀλλα χαὶ ὑπὲρ του δλρ: ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ χαὶ τὴν ἑοὐά, 
φύγης Ραρ΄: ἀρετῆς οοαά. ὅ,.. 4 παρασϑησαι Ρὰρ 4 411. δὲ οἵη. Β 
0 παιδιχι Ρὰρ ψυχὴης Ρᾶρ: φύσεως οοἥα. ἀχρεφνοῦς " λείῳ Ναηρ.: 
λείμωι Ῥᾷρ, τελείω οοαα, μαλλιστα Ῥὰρ 1 χηρὼ τοῖς Ρὰρ (δίδημρ.): 

ἀχηράτοις σοὐά, τετυπωμένη οοὐά. 8. ἐγγράφεσθϑαι εοπίεῖο χοδει 

Ρὰρ υγρότητι Ραρ: δι᾽ ὑγρότητα οοὐά. ἀπαλειφόμενα εοηϊ. Μαμπρ,. 

9. ἦδε] ηδη Ρὰρ δευτερὰ τε τις ΡΔρ 10 ἑαυτῆς Ρὰρ ΗΞ: αὐτῆς οοἰοτὶ 
11 ἀσμενὴς (ἰ,. ἀσμένως σοίἰοτὶ 12 τιϑϑαι Ρὰρ 18. νόμοι χαὶ ἄγραφοι ἰγδῃβροϑ. 
εοὐά, 14 διδαξάντων οοὐά. αὐτὴ 5ογῖρβὶ: αὕτη οοὐὰ., αὕτη 5. 5. ΗΞ 

τὰ οἵη. οοὐά. ὑπὸ ΑΒ 15. βρίϑοντες ΡΗ! φησιν οοὐά, Μωυσῆς 
βογρεὶ : Μωσης Ρὰρ, οἴῃ. οοαα, ιὃ. 10 ἐπιμελῶς τοῦ ἀνθρώπου ΑΒ 10 ἧδε 
σοι, 11 ἐπαρατωτάτη ΑΒ 18 ἡβὰ 5. 5. Η3, ἡ βάσις 1, 
19. ἅλως Α: ἄλλως Ρὰρ (ΘῊΡ, ἀλωὰς Νδηρ. αἰ. χαὶ Ῥὰρ (Μδηρ): οἷχ. οὐ, 
ἄστα ὑς τε καὶ ΑΒ 20 τὴν οἴῃ. Ρὰρ 21. 22 χατασπασϑεῖσαν ΑΒ 

22 εὐόεξηται Ρὰρ 
᾿ 
«- 
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298 νώσεως τῶν χατορϑωμάτων χαὶ ἐρημίας δεινῆς. μετὰ τὴν ϑεραπείαν 

οὖν ταύτην ενεᾷ τετάρτῃ φύεται ψυχῇ δύναμίς τε χαὶ ῥώμη χατὰ τὴν 

τῆς φρονήσεως βεβαιοτάτην ἀνάληψιν χαὶ τὸ ἐν ἁπάσαις ἀρεταῖς ἀχλινές 

τε χαὶ πάγιον. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ λεγόμενην: «τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστρα- 

φήσονται ὦδε.“ χατὰ 1ὰρ τὸν δειχϑέντα τέταρτον ἀριϑμὸν ἀποστρα- ὁ 

φεῖσα τοῦ διαμαρτάνειν ἢ ψυχὴ χληρονόμος ἀποδείχνυται σοφίας. 

899 πρῶτος μὲν γὰρ ἀριϑμός, χαϑ'᾽ ὃν οὔτε ἀγαϑῶν οὔτε χαχῶν λαβεῖν 

ἔννοιαν ἔστιν, ἀτυπώτου τῆς ψυχῆς ὑπαρχούσης" δεύτερος δέ, χαῦ᾽ ὃν 
φορᾷ τῶν ἁμαρτημάτων χρώμεϑα" τρίτος δέ, ἐν ᾧ ϑεραπευόμεϑα, τὰ 

νησερὰ διωθούμενοι χαὶ τὴν ἀχμὴν τῶν παϑῶν ἀφηβῶντες: τέταρτος 10 

δέ, ἐν ᾧ παντελοῦς ὑγιείας χαὶ ῥώσεως μεταποιούμεϑα, ὁπότε ἀπο- 

στρεφόμενοι τὰ φαῦλα τοῖς χαλοῖς ἐγχειρεῖν δοχοῦμεν, πρότερον δὲ οὐχ 

300 ἔξεστι. (00).) τὸ δὲ ἄχρι τίνος, αὐτὸς μηνύσει λέγων: ,οὔπω γὰρ ἄνα- 

πεπλήρωνται αἵ ἀνομίαι τῶν ᾿Αμορραίων“ (ἄφη. 10,106). δίδωσι δὲ 

ἀφορμὴν τοῖς ἀσϑενεστέροις τὰ τοιαῦτα, ὡς ὑπολαμβάνειν, ὅτι Μωυσῆς ιὉ 

εἱμαρμένην χαὶ ἀναγχην ὡς αἰτίας τῶν γινομένων ἁπάντων εἰσάγει. 

301 “χρὴ δὲ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι ἀχολουϑίαν μὲν χαὶ εἱρμὸν χαὶ ἐπιπλοχὰς αἱ- 

τιῶν ἅτε φιλόσοφος χαὶ ϑεοφραῦμων ἀνὴρ οἶδεν, τούτοις δ᾽ οὐχ ἀνά- 

πτει τὰς τῶν γινομένων αἰτίας. ἐφαντασιώϑη τὰρ πρεσβύτερον ἄλλο 

ἐποχούμενον τοῖς ὅλοις ἡνιύχου τρόπον ἢ χυβερνήτου: πηδαλιουχεῖ γὰρ Ὁ 

τὸ χοινὸν τοῦ χύσμου σχάφος, ᾧ τὰ πάντα ἐμπλεῖ, χαὶ . τὸ πτηνὸν 

ἅρμα, τὸν σύμπαντα οὐρανόν. ἡνιοχεῖ χρώμενον αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτο- 

802 χράτορι βασιλείᾳ. τί οὖν χαὶ περὶ τούτων λεχτέον; ἑρμηνεύονται 

᾿Αμορραῖοι λαλοῦντες, τὸ δὲ μέγιστον ἀγαϑὸν ἀνθρώπῳ δωρηϑὲν ὑπὸ 

φύσεως, τὸν λόγον, μυρίοι τῶν λαβόντων διέφϑειραν ἀχαρίστως χαὶ 25 
" ’ 

ἀπίστως τῇ δούσῃ προσενεχϑέντες. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ γόητες, οἱ χόλα- 

1 ηρεμιας Ρὰρ δεινῆς} ἡδονῆς Η 2 ταύτην ὁπ). ῬΔΡ γενεᾶ τετάρτη Ῥὰρ 
(ἰ : τετάρτη γενεᾶ (οἰογὶ ρώμηι Ρὰρ Ὡ, ὃ. χατὰ φρόνησιν Ρὰρ, ἴογξ. 5οτγίὶῦ. 

χατὰ φρονήσεως ὅ. ἀντίληψιν ΔΡ τὸ οἵη. (ὦ 4 εστιν ΡᾺρ ὃε Ῥὰρ: 

οω. οοὐά. Ἴ ἀριμϑος Ρὰρ οὔτ᾽ ΑΒ ἴ. 8 ἔννοιαν λαβεῖν οοαά. 
8 τῆς οἴ). Υ δευτερον Ρὰρ 9. τρίτη ΔΑΒ 10 τετάρτη ΔΒ 
11 ὑγείας οοὐά. 11. 12 ἀποστρεφόμεϑα (ἱ 12 τοῖς οἵη. οοαά. 
χαχοῖς ἡ εγλείρεν Ρὰρ 18. εξεστιν Ρὰρ μηνύει ΗΡ 14 ἁμαρτίαι Β 
διδωσιν ῬὰᾺΡ 1 Μωσῆς ἃ 10 γεινομενων Ῥὰρ: γενομένων οοαά. 18 ϑεο- 
φράσμων (ἰ ὧν ρμοβὲ ἀνὴρ δΔαὰ. οοὐά. οἷδε ἩΡ 18, 19. οὐ τούτοις 
δ᾽ ἀνάπτει ΑΙ 15. δ᾽ οπι. Ρὰρ οὐκ 8. 5. ἢ, οὐ. (ἱ 18.. 19 ἀνάπτει] 
ΡοΟΒὲ 4}1. α τὰ5. ὦ Ππ|. ἰὴ Η!, ἀναπίπτει (ἱ 19 γενομένων ΑΒ ἄλλον (ἃ 

2] εἐμπλεχει ὰρ 94. ἀνθρώπῳ οἵη. ἂρ 20 δοτη οὐ γαβ. μοβί ὁ Ρ, 

δόσει ΔΒ 20. 69,1 οἱ χόλαχες, οἱ γόητες οοὐι, 
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».511}Ν. χες, οἱ πιϑανῶν σοφισμάτων εὕρεταί, [ φεναχίσαι χαὶ παραχρούσασϑαι 

μόνον εὖ εἰδότες, τοῦ ἀψευδεῖν οὐ πεφροντιχότες. ἐπιτηδεύουσι μέντοι 

χαὶ ἀσάφειαν, ἀσάφεια δὲ βαϑὺ σχότος ἐν λόγῳ, χλέπταις δὲ συνεργὸν 

τὸ σχότος. οὗ χάριν Μωυσῆς τὸν ἀρχιερέα δηλώσει χαὶ ἀληϑεία δια- 803 

ὃ χεχύσμηχεν (Εχοά. 28,26). ἀρίδηλον ἀξιῶν εἶναι χαὶ ἀληϑῇ τὸν τοῦ 

σπουδαίου λόγον. οἱ δὲ πολλοὶ τὸν ἄδηλον χαὶ ψευδῆ μεταδιώχουσιν, 

ᾧ συνεπιγράφεται πᾶς ὁ τῶν ἀγελαίων χαὶ ἠμελημένων ἀνθρώπων 

ἀπατώμενος ὄχλος. ἕως μὲν οὖν οὐχ ἀναπεπλήρωται τὰ ἁμαρτήματα 304 
τῶν ᾿Αμορραίων“, τουτέστι τῶν σοφιστιχῶν λόγων διὰ τὸ ἀνεξέλεγχτον, 

ι0 ἀλλ᾽ ἔτι ὀλχὴν ἔχοντα δύναμιν ταῖς πιϑανότησιν ἡμᾶς ἐπαγεται, 

[καὶ] ἀποστραφῆναι χαὶ χαταλιπεῖν αὐτὰ οὐ δυνάμενοι τῷ δελεάζεσϑαι 

χαταμένομεν. ἐὰν δὲ πᾶσαι αἱ ψευδεῖς πιϑανότητες διελεγχϑῶσιν ὑπὸ 800 

τῶν ἀληϑῶν πίστεων χαὶ πλήρεις αὐτῶν χαὶ ἐπιχειλεῖς αἱ ἁμαρτίαι 

περιφανῶσιν, ἀποδρασόμεϑα ἀμεταστρεπτὶ χαὶ μονονοὺ τὰ ἀπόγαια 

15 ἀράμενοι τῆς τῶν ψευσμάτων χαὶ σοφισμάτων χώρας ἐξαναχϑησόμεϑα, 

τοῖς ἀληϑείας ναυλοχωτάτοις ὑποδρόμοις χαὶ λιμέσιν ἐνορμίσασϑαι ἐπει- 

τόμενοι. τοιοῦτον δὴ τὸ δηλούμενον ὑπὸ τῆς προτάσεως: ἀμήχανον 800 

γὰρ ἀποστραφῆναι χαὶ μισῆσαι χαὶ χαταλιπεῖν τὸ πιϑανὸν ψεῦδος, εἰ 

μὴ τὸ περὶ αὐτὸ ἁμάρτημα πλῆρες ἀναφανείη χαὶ τέλειον" ἀνατα- 

0 νεῖται δὲ ἐχ τοῦ μὴ περιέργως διελεγχϑῆναι χατὰ τὴν τοῦ ἀληϑοῦς 

ἀντίταξιν χαὶ βεβαίωσιν. 

(01.) Λέγει δὲ ἑξῆς" ,ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ὁ ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, 301 

φλὸξ ἐγένετο“ (θη. 15,11), δηλῶν ὅτι ἀρετὴ πρᾶγμα ἐστιν ὀψίγονον 

Ι ροβὲ εὑρεταὶ δἰ. ἐξ ἀπάτης πλανῆσαι Ὁ) 2 μόνον Ρὰρ Ὁ): μᾶλλον οοἠά, 

τοῦ Ρὰρ 1): τοῦ δὲ σοὐὰ, πεφροντίχασιν ὦ σχότος] πάϑος Η 

4 Μωσῆς ΠΡ 8. ἀναπεπλήρωνται ΠΡ 9. ἀπεξελεγχτον Ρὰρ 10 ὁλχὸν 
Μαηρ.: ἐνδίολχον ΡΔ0Ρ ΒΟΉ", ἕνα δίολχον Ρ(Η) ἔχοντες (ἱ ἀπάγεται Ρὰρ 
11 χαὶ ρτγίβ οβ. 63, χαὶ (γοητεύει) 6. στ. ὁοῃΐοῖο 12 ἐγχαταμένομεν ὑοηὶ, Νίαμρ, 

12 πᾶται ἀψευδεῖς ΗΡ 19. ἀληϑῶς Β 114. ἀποδρασόμεϑα Ρὰρ Π΄: ἀποδρασώμεϑα 

ὁείογὶ απογαια Ῥὰρ: ἀπόγεια ΑἸ ΠΡΞ, ἐπίγεια ΠΡ" 15. ἐξαναστησόμεϑα 

10 ἱπποδρόμοις ΔΒ 11 δὴ οἵω. Τὰ 18. γὰρ οἵη. εὐ α. 19. πληρης Ρὰρ 
19. ἀναφανείη 5εγρβὶ, ἀναφάνειν ΡΔρ: ἀναφανὴῆ ἢ ΔΙδ, ἀναφανῆναι ἢ (Ρ(Η}), ἀνα- 

φανῇ ἢ: 90 περιέργως διελεγχϑῆναι {ΠΠ} : περιεργως διαλεχϑηναι Δ}, παρέργως 

διαλεχϑῆναι ΑΒ τοῦ Ῥὰρ: οἵβ. ΑΒΈ6Τ, τῆς Ρ 22 ἐγένετο οοάά, 

δυσμάς οοἀά. 

1. 3 ὮΡ (ο]. 2θθν (Ἰδιηηγα οἵη. Ηδγγὶβ Ρ. 92): οἱ πιϑανῶν --- περροντίχασιν, ρογρὶὶ, ᾿ἴπ, 7 

οἷς ὁ τῶν ἀγελαίων καὶ ἠμελημένων ἀνθρώπων ἀπατώμενος ὄχλος συνεπιγράφεται. 



το ΡΗΙΚΟΝΙΞΒ 

χαὶ μήν, ὡς ἔφασαν τινες, πρὸς αὐταῖς ταῖς τοῦ βίου δυσμαῖς βεβαιού- 

μενον. ἀρετὴν δὲ ἀπειχάζει φλογί’ χαϑάπερ γὰρ ἢ φλὸξ χαίει μὲν τὴν 

παραβληϑεῖσαν ὅλην, φωτίζει δὲ τὸν γείτονα ἀέρα, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἐμπίπρησι μὲν τὰ ἁμαρτήματα ἢ ἀρετή, φέγγους δὲ τὴν ὅλην ἀναπίμ- 

808 πλησι διάνοιαν. ἀλλὰ γὰρ ἔτι τῶν ἀδιαιρέτων χαὶ ἀμερίστων λόγων ὁ 

ἐπιχρατούντων ταῖς πιϑανότησιν, οὗς ᾿Αμορραίους ἀναχαλεῖ, περιφανε- 

στάτην χαὶ ἄσχιον αὐγὴν ἰδεῖν οὐ δυνάμεθα" χλιβάνου δ᾽ εἰἱλιχρινὲς 

πὺρ οὐχ ἔχοντος, ἀλλ ὡς αὐτὸς ἔφη (θη. 10,11) χαπνιζομένου τρό- 

πὸν διαχείμεϑα, σπινϑῆρσι μὲν τῆς ἐπιστήμης ὑποτυφόμενοι, μήπω δὲ 

809 χαϑαρῷ πυρὶ δοχιμασϑῆναι χαὶ χραταιωϑῆναι δυνάμενοι. πολλὴ δὲ τῷ 10 

σπείραντι τοὺς σπινθῆρας χάρις, ἵνα μὴ νεχρῶν τρόπον σωμάτων ὁ 

γοῦς ὑπὸ παϑῶν χαταψυχϑῇ, ἀλλ᾽ ἔνϑερμος ὧν χαὶ χλιαινόμενος ὑπεχ- 

χαύμασιν ἀρετῆς ζωπυρῆται μέχρι τοῦ τὴν εἰς πὺρ ἱερόν, ὡς ὁ Ναδὰβ 

8310 χαὶ ᾿Αβιούδ (1μον. 10,2), δέξασϑαι μεταβολήν. χαπνὸς δὲ γίνεται μὲν 

πρὸ πυρός, [ δαχρύειν δὲ βιάζεται τοὺς πλησιάζοντας. ἀμφότερα δὲ ρ. 518} 
φιλεῖ συμβαίνειν: ταῖς τε γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες τελειότητα 1 

ἐλπίζομεν, χαὶ εἰ μήπω δυναίμεϑα τυχεῖν αὐτῆς, οὐχ ἀδαχρυτὶ διάγο- 

μεν ἀνιώμενηι. πολὺς γὰρ ὅταν ἵμερος ἐνταχῇ, πρὸς τὴν τοῦ ποϑου- 

μένου ϑήραν ἐπισπεύδει χαὶ ἄχρι τοῦ συλλαβεῖν χατηφεῖν ἀναγχάζει. 

311 χλιβάνῳ δὲ νῦν ἐξωμοίωσε τὴν ψυχὴν τοῦ φιλομαϑοῦς χαὶ ἐλπίδα τελειώ- 20 

σεως ἔχοντος, ἐπειδὴ τροφῆς πεττομένης συγχραταιοῦν ἑχάτερον ἀγγεῖόν 

ἐστιν, ὁ μὲν τῆς διὰ σιτίων φϑαρτῶν, ἢ δὲ τῆς δι᾿ ἀφθάρτων ἀρετῶν. αἱ δὲ 

λαμπάδες τοῦ πυρὸς αἱ δαδουχούμεναι τοῦ δαδούχου ϑεοῦ χρίσις εἰσίν, 

αἱ λαμπραὶ χαὶ διαυγεῖς, αἷς ἔϑος μέσον τῶν διχοτομημάτων, λέγω δὲ 

8125 τῶν ἐναντιοτήτων, ἐξ ὧν ἅπας ὁ χύσμος συνέστηχε, διάγειν. λέγεται ωὉ 

Ἰάρ' ολαμπάδες πυρός, αἱ διῆλθον μέσον τῶν διχοτομημάτων“ (θη. 

1 αὐτοῖς Ρὰρ 9. παρευρεϑεῖταν ἈΒΡ3 4 ενπιπρήσει ΔΡ φεγγὺς Ῥὰρ 

4. ὃ ἀναπίπλησι ΡῊ", (ογῖ, τϑοΐρ ὃ ἔτι οπι. Α}}, ἐπὶ ἃ Ὁ ταῖς οι. ἩΡ 
επιϑανοτησι ῬᾺΡ Ἵ αὐγὴν οοὐά.: αὐτὴν Ῥὰρ εἰλιχρινὲς σοι, 9 τῆς ΡΔΡ 

ΑἸ; τοῖς ΗΡ ἐπιτυφόμενοι ἩΡ 9. 10 μήπω -- δυνάμενοι οἵη. ΔΒ 10 χαϑαρῶ 

πυρὶ Ρὰρ (ἐ: πυρὶ χαϑαρῶ ΑΙ}, πυρὶ ΠΡ 11 σπείραντι] ζωπυροῦντι σου. Νδηρ. 

χάριν " 1:2) ὑπὸ παϑῶν ὑπ. οοαά, χαταψυχϑηι Ρὰρ: χαταψυγῆ οὐ, ἀλεαινό- 
μενος οὐ, 10 εἰς] εὰλ  ναδὰμ ΑΒ, ναβὰδ (ἱ 19. δὲ] δὴ " 15. φιλεῖν 

ἈΡ ταῖς τε γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες 5ογίρ5ὶ: τοῖς τε (τε οἰη. Η3, Ρὰρ) γὰρ 

ἀρετῆς ἀγγέλοις προσχορεύοντες (προχορεύοντες ΠΡ, Τρ 7) Ρὰρ οἱ οοὐά., ταῖς... αὐγαῖς ἐγχο- 

ρεύοντες οσοῃΐ. δηρ. 10 χαὶ δρ: χἂν οοἠά, δυνάμεϑα 19. (δάχρυα) μέχρι 

τοῦ χαταλαβεῖν χαταχεῖν ἀναγκάζει πιὰ] Φοββεὴ χαταλαβεῖν οοιά. 2] (συγ)αρα- 

αὐτὴν Ῥάρ: οἵη, οοσά, 25. χρίσεις σοαι]. 24 μεσὸν Ῥᾶρ: μέσαις οοαή, Ροβί 

τῶν αὐ. διαυγεῖς ἃ 28 ἐνδιάγειν σοηΐ. Μίαν. 90 ροβὶ γὰρ δαὰ. ὅτι ΑΒΡΣ 
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15,11), ἵνα γνῷς. ὅτι αἱ ϑεῖαι δυνάμεις διὰ μέσων χαὶ πραγμάτων χαὶ 

σωμάτων ἰοῦσαι φϑείρουσι μὲν οὐδὲν --- μένει γὰρ ἀπαϑῇ τὰ διχοτο- 

μήματα ---, διαιροῦσι δὲ χαὶ διαστέλλουσι σφόδρα χαλῶς τὰς ἐχάστων 

φύσεις. 

5 (02.) Τῆς οὖν τῶν εἰρημένων ἐπιστήμης χληρονόμος δεόντως 313 

ἀποδείχνυται ὁ σοφός" .ἐν Ἰὰρ τῇ ἡμέρα“ φησίν , ἐχείνῃ διέϑετο χύ- 

ριος τῷ ᾿Αβραὰμ διαϑήχην λέγων: τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν 

ταύτην“ (θφη. 15,18). ποίαν ἣν δηλοῖ, εἰ μὴ τὴν προειρημένην, ἐφ᾽ 314 

ἣν ποιεῖται τὴν ἀναφοράν; ἧς ἐστιν ὁ χαρπὸς χατάληψις ἀσφαλὴς χαὶ 

1ὸ βεβαία τῆς τοῦ ϑεοῦ σοφίας, χαϑ᾿ ἣν τὰ σύμπαντα τοῖς τομεῦσιν ἕαυ- 

τοῦ διαφυλάττει ἀπαϑῇ τὰ ἀγαϑὰ χαχοῦ χατὰ τὰ ἐπὶ τοῖς τὴν γένεσιν 

ἀφϑάρτοις. εἶτ᾽ ἐπιλέγει" , ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποτα- 8315 

μοῦ τοῦ μεγάλου [ποταμοῦ] Εὐφράτου“ (ἄθη. 15,18), δηλῶν ὅτι οἱ 

τέλειοι τὰς μὲν ἀρχὰς ἔχουσιν ἀπὸ σώματος χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ τῶν 

15 ὀργανιχῶν μερῶν, ὧν ἄνευ ζῆν οὐχ ἔνεστι -- χρήσιμα γὰρ πρὸς τὴν 

ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ παιδείαν ---, τὰ δὲ τέλη ἐπὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ 

σηφίαν, τὸν μέγαν ὡς ἀληϑῶς ποταμόν, χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης χαὶ τῶν 

ἄλλων πλημμυροῦντα ἀγαϑῶν. οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου 310 

ἕως τοῦ Αἰγύπτου ποταμοῦ τὴν χώραν περιέγραψεν --- οὐ γὰρ ἂν 

0 ἀρετὴν εἰς τὰ σωματιχὰ πάϑη χατεβίβασεν ---, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν ἀπὸ τοῦ 

Αἰγύπτου ἕως τοῦ μεγάλου Εὐφράτου.“ ἀπὸ γὰρ τῶν ϑνητῶν αἱ βελ- 

τιώσεις γίνονται πρὸς τὰ ἄφϑαρτα. 

[ἵνα γνῷς --- πραγμάτων ὁπ. ΑΒ 2 μεινει Ρὰρ 3 διαστέλλουσι) δια κχρίνουσι ΑΒ 

ἑκάστων] ἐν ἑχάστω ΔΒ Ὁ διεϑετο Ῥὰρ : συνέϑετο οοὐἀά, 1 (διαϑή)γχην Ῥὰρ 5ιρ- 

ρου! : συνθήχην οοαα. 8 γῆν] ἡ Ρὰρ εἰ ΑΒα (ΡΔρ)ὴ: ὅτι ΗΡ 9. χαταλημψις 

Ρδρ 10 βεβαια Ρᾶρ: βεβαιοτάτη οδαάὰ,. 10. 11 τιμῶσιν αὐτὸν ΜαγκΙαπὰ 

11 διαφυλάττοι ΑΒ, διαχρίνει φυλάττων οοηΐοῖο 11-- 1 καχοῦ -- αἰσϑήσεως οι. 

Ρδρ χατὰ τὰ] χαϑὰ εὐῃὶ. Μίδηρ,, 566. οἰΐαπ) 4186 ΞΘ απ ΠέῸ οοτγγιρία δ πὶ 
12. 13. τοῦ ποταμοῦ οἴη. ΑΒ 18 ποταμοῦ 5θο]ι5ὶ 14 τοῦ σώματος ΑΒ 
15 ενεστι Ρᾶρ: ἔστι ΑΒΠΡ, ἔστιν Η 10. μετὰ οἴῃ. ΑΒ παιδείαν) διαγωγήν 
σοηϊοῖο 18 ἀγαϑῶν πλημμυροῦντα εοσά. 19 τοῦ] τῆς Η!Ρ 19 Αἰγυπτίου 
ΘΗ δείο τὴν δ. ὃς ΟῊΡ περιγράφει ἢ οὐ] οὕτως οομϊ. Μδηρ. 291 Αὐ- 
γυπτίου ΘΗΡ3 21. 22 βελτειωσεις Ρᾶρ: οἰχειώσεις σοι ά. 22 βιυιθβοτίριίο πὰ Ῥὰρ: 

ΦΙΛΟΌΝΟΟ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΙΟ Ο ΤῊΝ ΘΕΙΩΝ ΕΟΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΟ Η ΠΕΡΙ 

ΤΗΟ Εἰς ΤΑ ΙΑ ΚΑΙ ἘΝΆΝΤΙΑ ΤΟΜΗΦ, ἰῃ ἢ περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων 

χληρονόμος χαὶ περὶ τῆς ἴσα καὶ ἐναντία τομῆς. 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΜΑΤᾺΑ ΣΥΝΟΔΟΥ͂ 

Ι (1.9) Σάρα δὲ ἣ γυνὴ ᾿Αβραὰμ οὐχ ἔτιχτεν αὐτῷ. ἦν δὲ αὐτῇ 1.519}. 

παιδίσχη Αἰγυπτία, ἡ ὄνομα "Αγαρ. εἶπε δὲ Σάρα πρὸς ᾿Αβραάμ’ 

ἰδού, συνέχλεισέ με χύριος τοῦ μὴ τίχτειν, εἴσελϑε πρὸς τὴν παιδίσχην 

3 μου, ἵνα τεχνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς“ (ὅθη. 10,1. 2). τὸ Σάρας ὄνομα 

μεταληφϑέν ἐστιν, ἀρχή μου“ φρόνησις δὲ ἢ ἐν ἐμοὶ χαὶ σωφροσύνη ὁ 

ἢ ἐν ἐμοὶ χαὶ ἢ ἐπὶ μέρους διχαιοσύνη χαὶ ἑχάστη τῶν ἄλλων ἀρετῶν, 

ἣν περὶ ἐμὲ μόνον εἶναι συμβέβηχεν, ἀρχή ἐστιν ἐμοῦ μόνου" ἐπιστατεῖ 

γάρ μοῦ χαὶ ἡγεμονεύει πειϑαρχεῖν ἐγνωχότος, βασιλὶς ἐχ φύσεως ὑπαρ- 

8 χουσα. ταύτην Μωυσῆς, τὸ παραδοξότατον, χαὶ στεῖραν ἀποφαίνει χαὶ 
πολυγονωτάτην, εἴ 1ε τὸ πολυανϑρωπότατον τῶν ἐϑνῶν ἐξ αὐτῆς 10 

ὁμολογεῖ Ὑενέσϑαι. τῷ γὰρ ὄντι ἢ ἀρετὴ πρὸς μὲν τὰ φαῦλα 

πάντα ἐστείρωται, τῶν δὲ ἀγαϑῶν εὐτοχίχ χρῆται τοιαύτῃ, ὡς 

4 μηδὲ μαιευτιχῆς τέχνης --- φϑάνει γὰρ ἀποτίχτουσα --- δεῖσϑαι. τὰ 

φίλωνος περὶ τῆς πρὸς τὰ προπαιδεύματα συνόδου ΜΑ: φίλωνος περὶ τῆς εἰς τὰ προπαι- 
δεύματα συνόδου 6), τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς χτὰλ. Ε΄, περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνό- 

δου ἢ 1. 3 υἱ5 Σάρρα οοὐὰ, καὶ αὐτῇ δούλη ἦν Αἰγυπτία χαὶ ὄνομα αὐτῇ Ἄγαρ 
ΘΕ ὅ. με] μοι (ἃ ὁ δυΐθ χύριος αὐ ν μὴ τίχτειν ΜΑΗ͂: τεχεῖν ΟΝ 

δὴ δηΐο πρὸς δι, ΟΚ᾽ 4 ἵνα τεχνοποιήσης ΜΑΤΙ: εἴ πως οἰχοδομηϑήσομαι ΟΕ 

Σάρρας ΜΛ, Σάρρα ΟΝ ὃ ληφϑέν ὃ μέρος (ἱ χαὶ ἡ ἐχά- 
στων ἄλλων (ΤΕ μόνου οι. ὶ 8 μοὺ οἴη. ΘΕ 9 ταύτης α 

Μωσῆς ὦ 10 πολυάνϑρωπον (Ν᾽ 18. μαιευτιχὴ (ἱ δεῖσϑαι ροβί τέχνης 
ἀγδηβροβ. Εν, ρτὸ δεῖσϑαι παθεὶ οἷς (ΠἸο. δ, (5) δεῖ χρῆσϑαι ἃ 

0. (ἴεν, Αἰρα. δίγονι. 1 ἃ 31 γν. 2524 δὰ: ἕομηνεῦει δὲ ὁ Φίλων στ τος τὴν Σάρραν (Ἰεᾳ. 
Σάραν) δὲ «ἀρχήν μου“. 
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μὲν οὖν ζῷα χαὶ φυτὰ διαλείποντα τὸν πλείω χρόνον ἅπαξ ἣ δὶς τὸ 

πλεῖστον τοὺς οἰχείους δι᾿ ἐνιαυτοῦ φέρει χαρπούς, χαϑ᾽ ὃν ἔταξεν ἀριϑ- 

ὃν ἐχάστοις ἢ φύσις ἐναρμοζόμενον ταῖς ἐτησίοις ὥραις: ἀρετὴ δὲ οὐ μ ἢ φ ρμοζόμ ς ἐτησίοις ὥραις" ἀρ ; 
διαλείπουσα ἀνελλιπῶς δὲ χαὶ ἀδιαστάτως χατὰ τοὺς ἀμερεῖς χρόνους 

Ρ. 30 Ν, ἀεὶ γεννᾷ, βρέφη μὲν οὐδαμῶς, λόγους δὲ ἀστείους χαὶ βουλὰς | ἀνεπι- 

ὃ λήπτους χαὶ ἐπαινετὰς πράξεις. (2.) ἀλλ᾽ οὔτε πλοῦτος, ᾧ μὴ δυνατόν ὅ 

ἐστι χρῆσϑαι, τοὺς χεχτημένους ὠφελεῖ οὔτε ἢ φρονήσεως εὐτοχία, ἐὰν 

μὴ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς τὰ ὠφέλιμα τίχτῃ. τοὺς μὲν γὰρ εἰσάπαν ἀξίους 

ἔχρινε τῆς συμβιώσεως αὐτῆς, οἱ δ᾽ οὕπω (τὴν) ἡλιχίαν ἔδοξαν ἔχειν, 
Ι0ὸ ὡς ἐπαινετῆς χαὶ σώφρονος οἰχουρίας ἀνέχεσθαι" οἷς τὰ προτέλεια τῶν 

Ἰάμων ἐφῆχε ποιεῖσϑαι, ἐλπίδα χαὶ τοῦ ϑύσειν τοὺς γάμους παρασχοῦσα. 

Σάρα οὖν, ἢ ἄρχουσα μου τῆς ψυχῆς ἀρετή, ἔτιχτε μέν, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ὃ 

ἔτιχτε᾽ οὐ γὰρ ἠδυνάμην πω νέος ὧν" τὰ γεννήματα αὐτῆς παραδέχεσθαι, 

τὸ φρονεῖν, τὸ διχαιοπραγεῖν, τὸ εὐσεβεῖν, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν νόϑων 

Ιῦ παίδων, οὃς ἀπεχύησαν μοι αἵ χεναὶ δόξαι. τροφαὶ γὰρ αἵ τούτων χαὶ 

συνεχεῖς ἐπιμέλειαι χαὶ φροντίδες ἄληχτοι τῶν γνησίων χαὶ ὡς ἀληϑῶς 

“} ἀστῶν ὀλιγωρεῖν ἠνάγχασαν. καλὸν οὖν εὔχεσϑαι τὴν ἀρετὴν μὴ μόνον 

τίχτειν, ἣ χαὶ δίχα εὐχῆς εὐτοχεῖ, ἀλλὰ χαὶ ἡμῖν αὐτοῖς τίχτειν, ἵνα τῶν 

σπερμάτων χαὶ γεννημάτων αὐτῆς μεταλαγχάνοντες εὐδαιμονῶμεν. εἴωϑε 

Ὃ Ἰὰρ ϑεῷ μόνῳ τίχτειν, τὰς ἀπαρχὰς ὧν ἔτυχεν ἀγαϑῶν εὐχαρίστως 

ἀποδιδοῦσα τῷ τὴν ἀειπάρϑενον μήτραν, ὥς φῆσι Μωυσῆς, ἀνοίξαντι 

(ἄφη. 29,31). χαὶ γὰρ τὴν λυχνίαν, τὸ ἀρχέτυπον τοῦ μιμήματος 8 

παράδειγμα, ἐχ τοῦ ἑνὸς μέρους φησὶ φαίνειν, δηλονότι τοῦ πρὸς 

ϑεόν: ἑβδόμη γὰρ οὖσα χαὶ μέση τῶν ἕξ χαλαμίσχων δίχα διῃρη- 

Ὁ μένων εἰς τριάδας, ἑχατέρωθεν δορυφορούντων, ἄνω τὰς αὐγὰς 

ἀποστέλλει πρὸς τὸ ὄν, λαμπρότερον ἡγουμένη τὸ φέγγος ἢ ὡς δύνασϑαι 

ὥ, ὃ. ἀριϑμὸν] χρόνον εοπίεῖο ὃ. ἑχάστοις οἴη. (Ν᾽ 4 δὲ] τὲ 
ἴ ἢ) εἰ ἡ Ν ἐὰν) ἂν ΟΕ 8. γὰρ {τελείους) ἐοηϊ. Μδηρ. 9. αὐτῆς οι. Εὶ 
τὴν δά ταὶ 10 οἷς] ἧς ΑΤ,3 11 ἀφῆχε ἡ ϑήσειν ΗΞ, ϑύειν ΕἸ, 12 Σάρρα 
εοὐα, ἀρετὴν (ἱ ἔτιχτεν (ΥΕ μὲν οἵη (ἱ 12, 18 ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ἔτιχτεν 
ΜΑ, ὃ15 Βαῦυοὶ α: οὐχ ἔτιχτε δ᾽ ἐμοί Η, οἴῃ. Εὶ 12. ἐδυνάμην (ἱ πῳ οἵη. ἃ, 
πως Εὶ ταύτης Εὶ 14 εὐτοχεῖν ΟΕ αΠ1. τὸ οὐ. 1 παιδίων ἢ 
οὗὃς] ἃς Ε 10 ἄληχτοι Μαηρ.: ἄλεχτοι σοϊά. 11 ἀστείων (ἰ εὔχεσϑαι 

6 ΕΗ: δέχεσϑαι ΜΑ(Π} 18 ἢ] ἢ ΔΘῸΕ εὐτοχεῖν (ΤΕ, ἀτοχεῖ ΤΌτΓΗ. 

19 γενημάτων Μ μεταλαχόντες (ΠΕ 20 μόνον 21 ἀεὶ παρ- 

ϑένον Εὶ Μωσῆς ΟΕ 22. τὸ ου. (ἱ 28 δῆλον ὅτι (ἷ 
24 οὖσα οι. Εὶ χαυλίσχων 1," 24. 25 διειρημένων ἢ 2ὃ τριάδας ΘΕ 
(ἴδηᾳ.): τριάδος Μ, τριάδα ΔῊ 20 ὄν Μαησ,: ἕν ΜΑΤΙ, οὐ. (Κ᾽ ἐλλαμ- 

πρότερον (ΟΕ, λαμπρότατον Τατη, φέγγος ΜΔῊ: τέλος ΟΕ 
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9 ϑνητὴν αὐτῷ προσβάλλειν ὄψιν (Εχοά. 235,31.31). (83.) διὰ τοῦτο οὔ 

φήσι μὴ τίχτειν τὴν Σάραν, ἀλλ αὐτῷ τινι μὴ τίχτειν. οὐ γάρ ἐσμεν 

ἱἰχανοὶ δέξασϑαί πω γονὰς ἀρετῆς, εἰ μὴ πρότερον ἐντύχοιμεν αὐτῆς τῇ 

ϑεραπαινίδι" ϑεραπαινὶς δὲ σοφίας ἢ διὰ τῶν προπαιδευμάτων ἐγχύχλιος 

ι0 μουσιχή. ὥσπερ γὰρ ἐν μὲν οἰχίαις αὔλειοι πρόχεινται χλισιάδων, ἐν ὁ 

δὲ πόλεσι τὰ προάστεια, δι’ ὧν εἴσω βαδίζειν ἔνεστιν, οὕτως χαὶ 

ἀρετῆς πρόχειται τὰ ἐγχύχλια’' ταῦτα γὰρ ὁδός ἐστιν ἐπ᾽ ἐχείνην 

φέρουσα. 

1! Χρὴ δ᾽ εἰδέναι, ὅτι τῶν μεγάλων ὑποϑέσεων μεγάλα χαὶ τὰ προοί- 

ματα εἶναι συμβέβηχε. μεγίστη δὲ ὑπόϑεσις ἀρετή" χαὶ γὰρ περὶ μεγίστην 10 

ὕλην χαταγίνεται, τὸν σύμπαντα ἀνθρώπων βίον. εἰχότως οὖν οὐ βρα- 

χέσι χρήσεται προοιμίοις, ἀλλὰ Ἰραμματιχῇ, γεωμετρία, ἀστρονομία, ῥη- 
τοριχῇ, μουσιχῇ, τῇ [ ἄλλῃ λογιχῇ ϑεωρία πάσῃ, ὧν ἐστι σύμβολον ἢ ν. ὁ2}}. 

12 Σάρας ϑεραπαινὶς "Ἄγαρ, ὡς ἐπιδείξομεν. ,εἶπε“ γάρ φησι , Σάρα πρὸς 

᾿Αβραάμ-: ἰδοὺ συνέχλεισέ με χύριος τοῦ μὴ τίχτειν: εἴσελϑε πρὸς τὴν 6 

παιδίσχην μου, ἵνα τεχνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς“ (θη. 16,1). τὰς σωμάτων 

πρὸς σώματα μίξεις χαὶ ὁμιλίας ἡδονὴν ἐχούσας τὸ τέλος ὑπεξαιρετέον τοῦ 

παρόντος λόγου" νοῦ γὰρ πρὸς ἀρετήν ἐστι σύνοδος ἐξ αὐτῆς ἐφιεμένου 

παιδοποιεῖσϑαι, εἰ δὲ μὴ δύναιτο εὐϑύς, ἀλλά τοῖ τὴν ϑεραπαινίϑα αὐὖ- 

18 τῆς, τὴν μέσην παιδείαν, ἐγγυᾶσϑαι διδασχομένου. (4.) ἄξιον δὲ τῆς ἢ 

αἰδοῦς χαταπλαγῆναι σοφίαν, ἧτις τὸ βραδὺ πρὸς γένεσιν ἢ τελέως ἀγο- 

νον οὐχ ἠξίωσεν ἡμῖν ὀνειδίσαι, χαίτοι τοῦ χρησμοῦ τἀληϑὲς εἰπόντος, 

ὅτι ,οὐχ ἔτιχτεν,“ οὐ διὰ φϑόνον, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμῶν αὐτῶν ἀνεπιτη- 

δειότητα᾽ οσυνέχλεισες γάρ φησι ,μὲ χύριος τοῦ μὴ τίχτειν“, χαὶ οὐχέτι 

προστίθησιν ὑμῖν“, ἵνα μὴ προφέρειν ἀτυχίαν χαὶ ὀνειδίζειν ἑτέροις δοχῇ. 35 

Ι αὐτῶν ὄψιν (Ε; τὴν ὄψιν ΜΑΗ τοῦτ᾽ ΕΞ οὔ Η": οὖν ΜΑΗ!, οπ. ΘΕ 

3. Σάρραν εοοσὰ, ἀλλ᾽ οι. ΟΕ Ροβί αἱΐ. τίχτειν δά, τὴν Σάρραν Η 
9. αὐτῆς ἐντύχ. ἰγληΒρο5. (ΥΕ ἐντύχοιμεν (1 (564 οἱ ἴπ γα8,}: ἐντύχομεν Α, ἐντύ- 
χωμεν ΜΗΕ 4 ἢ Δ διὰ 566]. Μδηρ. ὃ ροβῖ μουσιχή δ ἃ, χαὶ ἡ λογιχὴ 
σοφισμάτων γεῦσις (νεῦσις 6) (ΠΕ, χαὶ λογιχή δά. 1,2, εὕρεσις ργὸ γεῦσις σουΐ. Μη. 

(ε΄. 8 29) νοὶ] χαὶ ἄλλη λογιχὴ ϑεωρία (εἴ, ἃ 11) αὔλειοι Η : αὔλιοι οοἰοτὶ 

θ. οὕτω ΟΕ ἱ πρόκεινται ΠΟ ἴ ροβι ὁδός δά, τίς ΠΕ 8 ἄγουσα Εὶ 
18 ϑεραπεία Εὶ πᾶσιν ὄν ἐστι ἡ 11 Σάρρας οἱ Σάρρα ἐοὐά, 1 με) 
μοι αὶ 16 ἵνα] εἴ πως (ΟΕ τεχνοποιήσεις ΟΚ᾽ 11 πρὸς σωμάτων 

11 ὑπεξέρετε α 19 δὲ καὶ μὴ αὶ εὐϑύς} ἐξ αὐτῆς ὁοηϊ, Μδηρ. 
τοι] τί ἃ 90 δὲ οὐ. ΟΝ 24 γάρ φησι χύριος τοῦ μὴ τίχτειν ἐμέ 
αν "ἢ φήσι οἵη. ΜΛῊ 95 ὑμῖν Μ(Η}): ἡμῖν οοἰοτί προσφέ- 
ρηται ΟΝ ἀτυχίαν καὶ ὀνειδίζειν ΜΑ: ἀδιχίαν χαὶ ὀνειδίζειν (Ε΄, χαὶ ὀνειδίζειν 

ἀτυχίαν Η 



ΡῈ ΟΟΝΘΟΒΕΒΒΌ ΒΕΟΡΙΤΙΟΝΙΒ ΟΒΑΤΙΑ τῦ 

»Ξἴσελθϑες οὖν φησι ,πρὸς τὴν παιδίσχην μου," τὴν τῶν μέσων χαὶ 14 

ἐγχυχλίων ἐπιστημῶν μέσην παιδείαν, «ἵνα τεχνοποιήσῃ πρότερον ἐξ 

αὐτῆς “- αὖϑις γὰρ δυνήσῃ χαὶ τῶν πρὸς τὴν δέσποιναν ὁμιλιῶν (ἐπὶ 

Ἱενέσει παίδων γνησίων ἀπόνασϑαι. γραμματιχὴ μὲν γὰρ ἱστορίαν τὴν 1ὅ 

δ παρὰ ποιηταῖς χαὶ συγγραφεῦσιν ἀναδιδάξασα νόησιν χαὶ πολυμαάϑειαν 

ἐργάσεται χαὶ χαταφρονητιχῶς ἔχειν ἀναδιδάξει τῶν ὅσα αἱ χεναὶ δόξαι 

τυφοπλαστοῦσι, διὰ τὰς χαχοπραγίας, αἷς τοὺς ἀδομένους παρ᾽ αὐτοῖς 

ἥρωας τε χαὶ ἡμιϑέους λόγος ἔχει χρήσασϑαι. μουσιχὴ δὲ τὸ μὲν ἄρ- 10 

ρυϑμον [ἐν] ῥυϑμοῖς, τὸ δ᾽ ἀνάρμοστον ἁρμονία, τὸ δ᾽ ἀπῳδὸν χαὶ 

1ὸ ἐχμελὲς μέλει χατεπάδουσα τὸ ἀσύμφωνον εἰς συμφωνίαν ἄξει. γεω- 

τρία δ᾽ ἰσότητος καὶ ἀναλογίας ἐμβαλλομένη τὰ σπέρματα εἰς ψυχὴν 

φιλομαϑῇ γλαφυρότητι συνεχοῦς ϑεωρίας διχαιοσύνης ζῆλον ἐμποιήσει. 

ῥητοριχὴ δὲ χαὶ τὸν νοῦν πρὸς ϑεωρίαν ἀχονηγαμένη χαὶ πρὸς ἕρμη- [7 

νείαν γυμνάσασα τὸν λόγον χαὶ συγχροτήσασα λογιχὸν ὄντως ἀποδείξει 
1 τὸν ἄνϑρωπον ἐπιμεληϑεῖσα τοῦ ἰδίου χαὶ ἐξαιρέτου, ὃ μηδενὶ τῶν ἄλλων 

ζῴων ἢ φύσις δεδώρηται. διαλεχτιχὴ δὲ ἥ ῥητοριχῆς ἀδελφὴ χαὶ δί- 18 

ὄυμος, ὡς εἶπόν τινες, τοὺς ἀληϑεῖς τῶν ψευδῶν λόγους διαχρίνουσα χαὶ 

τὰς τῶν σοφισμάτων πιϑανότητας ἐλέγχουσα μεγάλην νόσον Ψυχῆς, ἀπά- 

την, ἀχέσεται. τούτοις οὖν χαὶ τοῖς παραπλησίοις ἐνομιλῇσαι χαὶ ἐμ- 

3) προμελετῇσαι λυσιτελές: ἴσως γάρ, ἴσως, ὃ πολλοῖς συνέβη, διὰ τῶν 

ὑπηχύων ταῖς βασιλίσιν ἀρεταῖς γνωρισϑησόμεϑα,. οὐχ ὁρᾷς, ὅτι χαὶ τὸ 19 

μο Μ, σῶμα ἡμῶν οὐ πρότερον πεπηγυίαις [ χαὶ πολυτελέσι χρῆται τροφαῖς, 

πρὶν ἢ ταῖς ἀποιχίλοις χαὶ γαλαχτώδεσιν ἐν ἡλιχίᾳ τῇ βρεφώδει; τὸν 

Ι γοῦν ΟΕ φησί οἴη. ἃ 2 μέσην ἴοτί. 866]. τεχνοποιήσης Ϊ,, [οτί. 
τεσ (εἴ, 8 1) ὃ ἐπὶ διαϊαὶ 4 γραμματιχὴν ἱστορίας τὰς Υὶ 

ὅ ρηὺ5 καὶ] τε χαὶ (Κ᾽ ἀναδείξασα Ὁ, ἀναπτύξασα οοπϊοῖο νόησιν] σύνε- 
σιν αὶ πολυμαϑίαν θ καὶ] καὶ ἔτι (ΤΕ αἱ οι. (ΟΕ 1 τυφο- 

πλαστοῦσι ΑΕΓ: τυφλοπλαστοῦσι σοίοτί 8 τε οτῃ. (Ἐ 9. ἐν 56 δὶ δηΐθ 
ἁρμονίᾳ δαά. ἐν Η τὸν Η 10 ἐμμελὲς 61 Ε11,3 μέλη Ο, μέλος ΔΕ3 

Τυτη., βέλος 1,23(Ἐ 17}, μέλεσι σοπίοῖο ἥξει Η],3 11 ἰσότης Ν ἐμβαλλο- 

μένη Α: ἀμβαλομένη Μ, συμβαλλομένη α΄, ἴπ τά5. Ε,, αὐτὰ βαλλομένη Η 12 ϑεω- 
ρίαις Τυγῃ. 12 ἀχονισαμένη Α 15 δ] ὦ α 19. 20 ἐνπροσμελετῆσαι ἃ 
32 πολυτελέσι] τελείαις οοπὶ. Μαηρ., πολυειδέσι σοηϊοῖο 

1--4 ΟἸεηι. Αἰεα. δίνοιι, 1 ἃ 0. μ. ὅ599 Ρι: ἠξίου δὲ εἰχότως τὸν ἤδη καιρὸν ἔχοντα 

προχοπῆς τῇ χοσμιχῇ παιδείᾳ... συνευνασϑῆναι πρότερον, ὕστερον δὲ χαὶ αὐτῇ προσελ- 
ϑόντα χατὰ τὴν ϑείαν πρόνοιαν γεννῆσαι τὸν Ἴπαάχ. 11 ϑιοίοὶ (Ζ6]}1ὸν ΠΕῚ 
Ρ. θ4, ἀθ Αγαΐιη, ΚΘ θθ ἀπὰ  ογκο (65 ὉΪο γοη Ῥγαβα Ρ. 77). 
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αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ τῇ ψυχῇ παιδιχὰς μὲν νόμισον εὐτρεπίσϑαι τροφὰς 
τὰ ἐγχύχλια χαὶ τὰ χαϑ᾿ ἕχαστον αὐτῶν ϑεωρήματα, τελειοτέρας δὲ χαὶ 

πρεπηύσας ἀνδράσιν ὡς ἀληϑῶς τὰς ἀρετάς. 

20 (9.) Οἱ δὲ πρῶτοι τῆς μέσης παιδείας χαραχτῆρες διὰ δυεῖν παρ- 

ἔἴστανται συμβύλων, τοῦ τε γένους χαὶ τοῦ ὀνόματος. γένος μέν ἐστιν ὁ 

Αἰγυπτία, χαλεῖται δὲ ΓΛγαρ, τοῦτο δὲ ἕρμηνευϑέν ἐστι παροίχησις" 

ἀνάγχη γὰρ τὸν ἐγχορεύοντα ταῖς ἐγχυχλίοις ϑεωρίαις χαὶ πολυμαϑείας 

ἑταῖρον ὄντα τῷ γεώδει χαὶ ᾿Αἰγυπτίῳ προσχεχληρῶσϑαι σώματι, χρή- 

ζοντα χαὶ ὀφθαλμῶν, ὡς ἰδεῖν χαὶ ἀναγνῶναι, χαὶ ὥτων, ὡς προσσχεῖν 

τε χαὶ ἀχοῦσαι, χαὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, ὡς ἕχαστον τῶν αἰσϑητῶν τὸ 

2] ἀναπτύξαι. δίχα γὰρ τοῦ χρίνοντος τὸ χρινόμενον οὐ πέφυχε χαταλαμ- 

βάνεσϑαι: χρίνει δὲ τὸ αἰσϑητὸν αἴσϑησις, ὥστ᾽ ἀχριβωϑῆναί τι τῶν 

χατὰ τὸν αἰσϑητὸν κόσμον, ἐν οἷς ἥ πλείων μοῖρα τοῦ φιλοσοφεῖν, οὐχ 

ἐνὴν ἄνευ αἰσϑήσεως. αἴσϑησις δέ, τὸ σωματοειδέστερον ψυχῆς μέρος, 

τῷ τῆς ὅλης ψυχῆς ἀγγείῳ προσερρίζωται, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς ἀγγεῖον 1 

85 Αἴγυπτος διὰ συμβόλου προσονομάζεται. χαραχτὴρ μὲν εἰς ὃ ἀπὸ τοῦ 

Ἰένους οὗτος, ὃν ἢ ϑεραπαινὶς ἀρετῆς ἔλαχεν: ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος 

ποῖός ἐστιν, ἐπισχεψώμεϑα. τὴν μέσην παιδείαν παροίχου λόγον ἔχειν 

συμβέβηχεν: ἐπιστήμη μὲν γὰρ χαὶ σοφία χαὶ ἀρετὴ πᾶσα αὐϑιγενὴς 

χαὶ αὐτόχϑων χαὶ πολῖτις ὡς ἀληϑῶς ἐστι μόνη τοῦ παντός, αἱ δὲ Ὁ 

ἄλλαι παιδεῖαι δευτέρων χαὶ τρίτων χαὶ ὑστάτων ἄϑλων τυγχάνουσαι 

μεϑόριοι ξένων χαὶ ἀστῶν εἰσιν: οὐδετέρου τε γὰρ γένους ἀχράτου χαὶ 

98 πάλιν ἀμφοῖν χατά τινα χοινωνίαχν ἐφάπτονται. πάροιχος γὰρ τῷ μὲν 

ἐνδιατρίβειν ἀστοῖς, τῷ ὃὲ μὴ χατοιχεῖν ἀλλοδαποῖς ἰσοῦται" χαϑάπερ, 

Ι νόησον 1," ηὐτρεπίσϑαι ΜΑΗ τροφὰς εὐτρεπίσϑαι (εὐτρεπεῖσϑαι Ε) ΟΕ 

2 ἑχάστην (ΤΕ τελειωτέρας Εὶ 4. δυοῖν Η ἡ, ὃ. συνίστανται ΟΕ 
ὃ μέν) γὰρ ΟἸΕς μὲν γάρ ὁοπϊοὶο ὺ δ᾽ (Γ᾽  πολυμαϑείας (ἡ (ΜΝ δηρ.): πολυ- 

μαϑείαις ΜΑῚ, πολυμαϑίαις ἢ 8 ἕτερον (ἱ 8,, 9. χρήζονται ἃ 9. προσχεῖν 

ΜΑ,, προσέχειν ΕἸ, 12 δὲ ΠΟΘΕΝ: γὰρ ΜᾺ τῶν] τὸν 

18 πλείω Εὶ 14. ἐνὴν ΗΞ ΟΕ: ἂν ἦν ΜΑ(Η! Ὁ) τῆς ψυχῆς 1,3 15 τῆς 
οτῃ. (ἢ ἀγγεῖον ΠΟΤ: αἴτιον ΜᾺ Ιὺ Αἴγυπτος ἢ! αἴσϑησις οοίοτὶ 

ὁ οι. (ἱ 11 ϑεραπὶς Ο 18 μον ποῖος δά, ἢ τίς ΠΕῚ,3, ποῖός τις σοπίοῖο 
19 πᾶς (ΟΕ ἰϑαγενὴς ἡ 20 πολίτης ΘΗ! ὃ ΟΕ 21 χαὶ τρίτων 

οἴῃ. Τυτη. 20 πάροιχοι Η!,} 324. αὐτοῖς 1 μὴ] μόνω ἃ ἀλλο- 

δαπεῖς ἃ. ἀλλοδαπὴς (1 ἰσοῦνται 1Π],} 

θ᾽ (ἴοι. Αἰοα. ϑίγοηι, 11». 224 με ἕρμηνεόει δὲ ὁ Φίλων τὴν μὲν ἴΛγαρ παροίχη- 

σιν, 8 ἐδίά, ὃ ὅ0 Αἴγυπτος δὲ ὁ κόσμος ἀλληγορεῖται. 



Ὲ ΟΟΝΘΈΕΒΒΙ ἘἙΕΑΓΠΟΙΤΙΟΝΙΒ ΘΟΕΑΤΙΑ γ{ 

οἶμαι, χαὶ οἱ ϑετοὶ παῖδες, ἢ μὲν χληρηονομοῦσι τὰ τῶν ϑεμένων, τοῖς 

Ἰνησίοις, ἡ δ᾽ οὐ γεγέννηνται πρὸς αὐτῶν, τοῖς ὀθνείγις. ὃν δὴ λόγον 

ἔχει δέσποινα μὲν πρὸς ϑεραπαινίδα, γυνὴ δὲ ἀστὴ πρὸς παλλαχήν, τοῦ- 

τὸν ἕξει τὸν λόγων ἀρετὴ Σάρρα πρὸς παιδείαν Αγαρ' ὥστ᾽ εἰχότως 
ο: τοῦ ϑεωρίαν χαὶ ἐπιστήμην ἐζηλωχήτος, ᾿Αβραὰμ ὄνομα, γένοιτ᾽ ἄν ἢ 

μὲν ἀρετή, Σάρρα, γυνή, παλλαχὴ δὲ Ἄγαρ, ἢ ἐγχύχλιος μουσιχὴ πᾶσα. 

ᾧτινι μὲν οὖν φρόνησις ἐχ διδασχαλίας περιγίνεται, τὴν Ἄγαρ οὐχ ἄν 34 

ἀποδοχιμάζοι" πάνυ γὰρ ἀναγχαία ἢ τῶν προπαιδευμάτων χτῆσις. (60.) εἰ 

δέ τις τοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ἄϑλους ἐγνωχὼς διαπονεῖν μελέταις χρῆται 

10 συνεχέσιν ἀνενδότως ἔχων πρὸς ἄσχησιν, δύο μὲν ἀστάς, παλλαχὰς δὲ 

νΥ32 Ν. τὰς ἴσας. τῶν ἀστῶν | ϑεραπαινίδας, ἄξεται. φύσιν δὲ χαὶ ἰδέαν ἔλαχεν 30 

αὐτῶν ἐχάστη διάφορον. αὐτίχα τῶν ἀστῶν ἢ μέν ἐστιν ὑγιεινοτάτη 

χαὶ εὐσταϑεστάτη χαὶ εἰρηνιχωτάτη χίνησις, ἣν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος 

ὠνόμασε Λείαν. ἣ δὲ ἔοιχεν ἀχύνῃ, χαλεῖται δὲ ᾿ Ραχήλ, πρὸς ἣν ὃ 
--- [τ φίλαϑλος χαὶ φιλογυμναστὴς νοῦς παραϑηγόμενος ὀξύνεται" ἑρμηνεύεται 

δὲ ὅρασις βεβηλώσεως, οὐχ ἐπειδὴ βεβήλως ὁρᾷ, ἀλλὰ τοὐναντίον, ὅτι 

τὰ ὁρατὰ χαὶ αἰσϑητὰ παρὰ τὴν ἀκήρατον φύσιν τῶν ἀοράτων χαὶ νοη- 

τῶν οὐχ εὐαγῆ βέβηλα δὲ εἶναι νομίζει. τῆς γὰρ ψυχῆς ἡμῶν διμεροῦς 90 

ὑπαρχούσης χαὶ τὸ μὲν λογιχὸν τὸ δὲ ἄλογον ἐχούσης, ἀρετὴν ἑχατέρῳ 

Ὃ ὑπάρχειν συμβέβηχε, Λείαν μὲν τῷ λογιχῷ, τῷ δὲ ἀλόγῳ “Ραχήλ. 

τυμνάζει γὰρ ἡμᾶς ἢ μὲν διὰ τῶν αἰσϑήσεων χαὶ τῶν τοῦ ἀλόγου με- 37 

ρῶν πάντων χαταφρονητιχῶς ἔχειν ὧν ἀλογεῖν ἄξιον, δύξης χαὶ πλού- 

τοῦ χαὶ ἡδονῆς, ἃ περίβλεπτα χαὶ περιμάχητα ὁ πολὺς χαὶ ἀγελαῖος 

1 ἢ) οἱ Α, εἰ 6 2 ἢ) οἱ Δ, εἰ α γεγένηνται ΜΟΠ' 8. ϑεραπαινίδα 

6Ε: ϑεραπαινίδας ΜΑΗ 4 ὡς "ὶ 9. ὄνομα γένοιτο ἴῃ ΓΆ8., ροϑί ὄνομα ΓᾶΒ. 

9 {π|.Η2 ὄνομα ροβί ἂν ἰγᾶπβροβ, ἡ γένοιτ᾽ ἂν ΜΑ: γένοιτο ΠΕ, 
ἐγένοντο (ἃ Ὁ ἡ δὲ παλλαχὴ ΟΕ 1 διδασχάλων Η 8 ἡ ον ΛῊ 

(μάθοι 1,) ἡ χτῆσις Η21,2 10 αὐτάς α 11 ἄξεται ΕἸ,": ἕξεται οσοἰοτὶ 
14. ὠνόμασαν ἡ ὃ (ΟΝ ἣν} ἧς εοηϊ. Μαηρ. 18 φιλομναστὴς κα 

ὑξῦναι ἃ 11 τὰ αἰσϑητὰ 17. 18 νοητῶν ἰπ τα8. Η 18 γὰρ οα!. (ἰ 
διαμεροῦς Α(ΕὉ) 19 δ᾽ Η(0Ε ἑχατέρω ΜΑ (Η}}): ἑκατέρου Η3, ἑχάτερον ΟΝ 

(ργοῦαι ΟὉΠ) 20 ὑπάρχειν ΜΆΗ: ἔχειν (1Ε (ργοῦδὲ (Ὁ) τῷ λογιχῷ, τῷ δ᾽ 
ἀλόγῳ 5βογίρβὶ: τὸ λογικόν, τὸ δ᾽ ἄλογον οσοα. (ργοθαὶ ΟὈΝ π), τοῦ λογικοῦ τοῦ δὲ ἀλό- 

ἸΟῪ Ραχιήλ ἃ 21 ἀσχήσεων οοηΐ. δηρ. 21. 2.2) χαὶ -- μερῶν οἴῃ. (ὦ 
2] ἀλόγου Α: λόγου ΜΗΕ 2 ἀπερίβλητα ἃ ἀπεριμάχητα (ἱ 2, 18,1 ὃ 

πλεῖστος ἀνθρώπων (ΚΕ 

13, 14, 78,18--ἸἸ οἵ. Ερίσαγοα ρ. 3719, 280, 
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ἀνϑρώπων ὄχλος χρίνει δεδεχασμέναις μὲν ἀχοαῖς, δεδεχασμένῳ δὲ χαὶ 

28 τῷ ἄλλῳ τῶν αἰσϑήσεων διχαστηρίῳ ἢ δὲ ἀναδιδάσχει τὴν ἀνώμαλον χαὶ 

τραχεῖαν ὁδὸν ἄβατον φιλαρέτοις ψυχαῖς ἐχτρέπεσϑαι, λείως δὲ διὰ τῆς 

29 λεωφόρου βαίνειν ἄνευ πταισμάτων χαὶ τῶν ἐν ποσὶν ὀλίσϑων. ἀναγ- 

χαίως οὖν τῆς μὲν προτέρας ἔσται ϑεραπαινὶς ἢ διὰ τῶν φωνητηρίων ὁ 

ὀργάνων ἑρμηνευτιχὴ δύναμις χαὶ ἢ λογιχὴ σοφισμάτων εὕρεσις εὐστόχῳ 

πιϑανότητι χαταγοητεύουσα, τῆς δὲ ἀναγχαῖαι τρυφαί, πόσις τε χαὶ βρῶ- 

80 σις. ὀνόματα δὲ ἡμῖν τῶν δυεῖν ϑεραπαινίδων ἀνέγραψε, Ζέλφαν τε χαὶ 

Βαάλλαν (ἄδη. 30,3.9). ἢ μὲν οὖν Δέλφα μεταληφϑεῖσα πορευύμενον 

χαλεῖται στόμα, τῆς ἑρμηνευτιχῆς χαὶ διεξοδιχῇς σύμβολον δυνάμεως, ἢ 10 

δὲ Βαάλλα χατάποσις, τὸ πρῶτον χαὶ ἀναγχαιότατον ϑνητῶν ζῴων ἔρεισμα" 

χαταπόσει γὰρ τὰ σώματα ἡμῶν ἐνορμεῖ, χαὶ τὰ τοῦ ζῆν πείσματα ἐχ 

81 ταύτης ὡς ἀπὸ χρηπῖδος ἐξῆπται. πάσαις οὖν ταῖς εἰρημέναις δυνάμε- 
σιν ὁ ἀσχητὴς ἐνομιλεῖ, ταῖς μὲν ὡς ἐλευϑέραις χαὶ ἀσταῖς, ταῖς δὲ 

ὡς δούλαις χαὶ παλλαχίσιν. ἐφίεται μὲν γὰρ τῆς Λείας χινήσεως --- ὅ 

λεία δὲ χίνησις ἐν μὲν σώματι γινομένη ὑγείαν, ἐν δὲ ψυχῇ χαλοχάγα- 

ϑίαν χαὶ διχαιοσύνην ἂν ἐργάσαιτο ---, 'αχὴλ δὲ ἀγαπᾷ πρὸς τὰ πάϑη 

παλαίων χαὶ πρὸς ἐγχράτειαν ἀλειφόμενος χαὶ τοῖς αἰσϑητοῖς πᾶσιν ἀν- 

82 τιταττόμενος. διττοὶ μὲν γὰρ ὠφελείας τρόποι, ἢ χατὰ ἀπόλαυσιν ἀγα- 

ϑῶν ὡς ἐν εἰρήνῃ ἢ χατὰ ἀντίταξιν χαὶ ὑφαίρεσιν χαχῶν ὡς ἐν | πο- ρΡ. 53}}. 

λέμῳ. Λεία μὲν οὖν ἐστι, χαϑ᾽ ἣν συμβαίνει τὰ πρεσβύτερα χαὶ ἦγε- 21 

μονεύοντα ἀγαϑὰ χαρποῦσϑαι, ᾿Ῥαχὴλ δέ, χαϑ᾽ ἣν τὰ ὡς ἄν ἐχ πολέμου 

88 λάφυρα. τοιαύτη μὲν ἥ πρὸς τὰς ἀστὰς συμβίωσις. χρύζει δὲ ὁ 

ἀσχητὴς Βάλλας μέν, χαταπόσεως, ἀλλὰ ὡς δούλης χαὶ παλλαχίδος --- 
ἄνευ γὰρ τροφῆς χαὶ ζωῆς οὐδ᾽ ἂν τὸ εὖ ζῆν περιγένοιτο, ἐπειδὴ τὰ 25 

μέσα τῶν ἀμεινόνων ἀεὶ ϑεμέλιοι ---, χρύήζει δὲ χαὶ Δέλφας, διεξοδιχῆς 

1 δεδασμέναις οἱ δεδασμένω ἡ ΡγίὰΒ. δεδεχασμένος ΠΗ! οἱ νἱά. μὲν ἀχοαῖς ὉΪ5 

μαᾶθοι καὶ χαὶ 5. 8. Η!Σ 2 ἄλλω τῶν ΜΑΙ: τῶν ἄλλων ΟΕ αἰσϑητηρίων 

Τυτη. αἰσϑητηρίων ὄχλω ἡ (ΟΕ ὃ (ΥῈ 3 ἐχτρεπέσϑαι 1], ἐχτραπέσϑαι ν 

λεῖος 4 πταίσματος (ΥΕὲ Ὁ εὐστόχων (1 ἘΕ, εὐστόχως Ο3 1 πιϑανότητι 
οὔ. (ΠΝ τῆς] ταῖς (ὦ Ροϑὲ δὲ καὐἀά, αἱ ας δ᾽ ἑτέρας σοπίοϊο 1. 8 βρῶ- 

σίς τε καὶ πόσις ἢ 8 δ᾽ ΟΕ δυοῖν Η 10 τῆς] τὸ Εὶ 123 ἐν 

ὁρμῇ Ας ἐνορμῆ (ἰ 19. χρηπίδας ἡ 15 τῆς οἵη. (Κ᾽ λήας τὶ 

10 λήα ὦ, Λεία ν μὲν] μέσω α γινομένη Μ: γινομένην Δ, γενομένη ΗΘΕ 

ι1 ἂν ἐργάσαιτο ΜΑῊ (564 ἐρ 6 οοτν. 15): ἀπειργάσατο (Π “Ῥαχιὴλ ἃ 
18. αἱϊ. χαὶ οἵη. Η 18. 19. ἀντιτασσύμενος Εὶ 19 μὲν οιη. ΟΕ 90 ρῥτίιι5 ὡς 

οτῃ. ἢ ΡΥ. ἐν οιη. ΟΝ 21 λήα (ὦ 21. 22. εἰρηνεύοντα εοπὶ. Μδηρσ. 
22 “Ῥαχιὴλ α τὰς (ἰ 24. ἀλλ᾽ (Κ᾽ ὃ γὰρ) γὰρ καὶ ΟΥ̓ ζωῆς] 

πόσεως εὐπὶ. Μίδῃρ. 20 δελφᾶς α 
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ἑρμηνείας, ἵνα τὸ λογιχὸν αὐτῷ διχόϑενξουνερανίζηται πρὸς τελείωσιν, ἔχ 

τε τῆς χατὰ διάνοιαν πηγῆς χαὶ ἐχ τῆς περὶ τὸ φωνητήριον ὄργανον 

ἀπορροῆς. (1.) ἀλλ οὗτοι μὲν χαὶ πλειόνων γυναιχῶν χαὶ παλλαχίδων, 84 

οὐχ ἀστῶν μόνον, ἄνδρες ἐγένοντο, ὡς αἱ ἱεραὶ μηνύουσι γραφαί: τῷ 

5 δὲ Ἰσαὰχ οὔτε πλείους γυναῖχες οὔτε συνόλως παλλαχή, μόνη δ᾽ ἢ χου- 

ρίδιος ἄχρι παντὸς συνοιχεῖ. διὰ τί; ὅτι χαὶ ἢ διδαχτιχὴ ἀρετή, ἣν 835 

᾿Αβραὰμ μέτεισι, πλειόνων δεῖται, Ἰνησίων μὲν τῶν χατὰ φρόνησιν, νό- 

ϑων δὲ τῶν χατὰ τὰ ἐγχύχλια προπαιδεύματα ϑεωρημάτων, χαὶ ἢ δι᾽ 

ἀσχήσεως τελειουμένη. περὶ ἣν Ἰαχὼβ ἐσπουδαχέναι φαίνεται" διὰ πλειό- 
19 νων γὰρ χαὶ διαφερόντων αἱ ἀσχήσεις δογμάτων, ἡγουμένων ἑπομένων, 

προαπαντώντων ὑστεριζόντων, πόνους τοτὲ μὲν ἐλάττους τοτὲ δὲ μεί- 

ζους ἐχόντων. τὸ δὲ αὐτομαϑὲς γένος, οὗ χεχοινώνηχεν ᾿Ισαάχ, ἢ εὐ- 30 

παϑειῶν ἀρίστη χαρά, φύσεως ἁπλῆς χαὶ αμιγοῦς χαὶ ἀχράτου μεμοίρα- 

ται, μήτε ἀσχήσεως μήτε διδασχαλίας δεόμενον, ἐν οἷς παλλαχίδων ἐπι- 
9 στημῶν, οὐχ ἀστῶν μόνον, ἐστὶ χρεία. ϑεοῦ γὰρ τὸ αὐτομαϑὲς χαὶ αὖ- 

τοδίδαχτον ἄνωϑεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ χαλὸν ὀμβρήσαντος ἀμήχανον ἦν ἔτι 

δούλαις χαὶ παλλαχαῖς συμβιῶναι τέχναις, νόϑων δογμάτων οἷα παίδων 

ὀρεχϑέντα. δεσποίνης γὰρ καὶ βασιλίδος ἀρετῆς ὁ τούτου λαχὼν τοῦ 31 

Ἰέρως ἀνὴρ ἀναγράφεται" καλεῖται δὲ παρὰ μὲν “Ἑλλησιν ὑπομονή, παρὰ 

Ὁ δὲ ᾿ Εβραίοις 'Ρεβέχχα. ζητεῖ γὰρ ὁ ἄπονον χαὶ ἀταλαίπωρον εὑράμε- 

νος σοφίαν δι᾽ εὐμοιρίαν φύσεως χαὶ εὐτοχίαν ψυχῆς οὐδὲν τῶν εἰς βελ- 

Ἰ αὐτὸ ν 2 περὶ οἴ. 4 αἱ οι. ΑΗ! ὃ πλείω (ΟΕ . δὲ 
ΜᾺ δ. 60 δὲ οἰχουρίδιος ἡ θ μέχρι ΟΕ χαὶ οιη. (ΚΕ διδαχτὴ σοῃΐ. 
Ροίίεγ δὰ. ΟἸϑτ. 8 προπαιδεύματα Εἰ: προπαιδευμάτων ΜΑΗ, προπαιδευμένων αὶ 
ϑεωρημάτων ΟἹ Εἰ: ϑεωρήματα δεἰετὶ 9. τελουμένη Η 11 πρὸ ἁπάντων τῶν 
ΟΕ, πρὸ ἁπάντων Η! Ρτὶι5. τοτὲ] ποτὲ (ΟΕ 12 δ᾽ ΠΕ οὐ ΔΑ, ροβὶ 
οὗ ταϑ. ἴῃ Η χεχοινώνηχεν ΜᾺ : ἐχοινώνησεν ΗΟΘΕ ἡ οἴη. ἃ 14, 1 οὐ 
παλλαχίδων ἐπιστημῶν, ἀστῶν δὲ (13 15 μόνων ἢ 10 χαλὸν Η: τὸ 
καλὸν σεἰοτῖ, τέλειον ἀγαϑὸν σοηΐοῖο 11 παλλαχίσι (Ὁ 18 ὀρεχϑέντων ἃ 
19. γέρυς ΚΑ ἐπιμονή (κ᾽ 20. τοῖς ἀηίο “Ἑβραίοις δι. Η ταλαίπω- 
ρὸν Η! 21 εὐτοχίαν] εὐγονίαν ΟΝ {ἔτ τῶν οοπίοϊο 

ὅ 8644. ἐἴενε. Αἰεα, ἰ. ο. καὶ 1 ν». 294. Ρ.. διδαχτυκὴν εἶναι τὴν σοφίαν, ἣν μετῆλϑεν Ἀβραὰμ 
ἐννν Ἰσαὰκ δὲ τὸ αὐτομαϑὲς ἐνδείχνυται .... οὗτος μιᾶς γυναιχὸς ἀνὴρ τῆς “Ῥεβέχκας, 
ἣν ὑπομονὴν μεταφράζουσιν. πλείοσι δὲ συνέρχεσϑαι ὁ ᾿Ιαχὼβ λέγεται ὡς ἂν ἀσχητὴς ἐρ- 
μηνευόμενος, διὰ πλειόνων δὲ χαὶ διαφερόντων αἱ ἀσχήσεις δογμάτων ..... εἴη δ᾽ ἄν τι 
χαὶ ἄλλο δηλούμενον διὰ τῶν τριῶν προπατόρων, χυρίαν εἶναι τὴν σφραγῖδα τῆς γνώσεως 
ἐχ φύσεως καὶ μαϑήσεως χαὶ ἀσχήσεως συνεστῶσαν. 
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35 τίωσιν. ἔχει γὰρ ἐν ἑτοίμῳ τέλεια τὰ τοῦ ϑεοῦ δῶρα χάρισι ταῖς 

πρεσβυτέραις ἐπιπνευσϑέντα, βούλεται δὲ χαὶ εὔχεται ταῦτα ἐπιμεῖναι. 

παρό μοι δοχεῖ χαὶ ὁ εὐεργέτης, ἵνα διαιωνίζωσιν αἱ χάριτες αὐτοῦ τῷ 

λαβόντι, γυναῖχα τὴν ἐπιμονὴν ἐγγυῆσαι. 

89 (8.) ᾿Ανάμνησίς γε μὴν μνήμης τὰ δευτερεῖα φέρεται χαὶ ὃ ἀναμι- ὅ 

μγῃσχόμενος τοῦ μεμνημένου" ὁ μὲν [ 1ὰρ ἔηιχε τῷ συνεχῶς ὑγιαίνοντι, Ρ. 525}. 

40 ὁ δὲ τῷ ἐχ νόσου ἀναλαμβάνοντι" λήϑη γὰρ νόσος μνήμης. ἀνάγχη δὲ 

τὸν ὑπομνήσει χρώμενον ἐχλαϑέσϑαι πρότερον ὧν ἐμέμνητο. τὴν μὲν 

οὖν μνήμην ᾿Εφραΐμ, ἑρμηνευόμενον χαρποφορίαν, ὃ ἱερὸς ὀνομάζει λό- 
ἴος, τὴν δὲ ἀνάμνησιν ἐχ λήϑης Μανασσῆν προσαγορεύουσιν ᾿ Εβραῖοι. 10 

41 ὄντως Ἰὰρ ἢ μὲν τοῦ μεμνημένου ψυχὴ χαρποφορεῖ ἃ ἔμαϑεν οὐδὲν 

ἀποβάλλουσα αὐτῶν, ἢ δὲ τοῦ ἀναμνήσει χρωμένου ἔξω λήϑης γίνεται, 

ἡ πρὶν ὑπομνησϑῆναι χατέσχητο. μνημονιχῷ μὲν οὖν ἀνδρὶ ἀστὴ συμ- 

βιοῖ γυνή, μνήμη, ἐπιλανθανομένῳ δὲ παλλαχίς, ἀνάμνησις, Σύρα τὸ 

43 γένος, ἀλαζὼν χαὶ ὑπέραυχος" Συρία γὰρ ἑρμηνεύεται μετέωρα. τῆς δὲ 18 

παλλαχίδος ταύτης, ἀναμνήσεως, υἱός ἐστι Μαχείρ, ὡς ᾿Εβραῖοι χαλοῦ- 

σιν, ὡς δὲ “Ἕλληνες, πατρός: νομίζουσι 7ὰρ οἱ ἀναμιμνῃσχόμενοι τὸν 

πατέρα νοῦν αἴτιον εἶναι τοῦ ὑπομνησϑῆναι, χαὶ οὐ λογίζονται, ὅτι ὃ 

αὐτὸς οὗτος ἐχώρησέ ποτε χαὶ λήϑην, οὐχ ἂν δεξάμενος αὐτήν, εἰ παρ᾽ 

48 αὐτὸν ἦν τὸ μεμνῆσθαι. λέγεται 7άρ' ,, ἐγένοντο υἱοὶ Μανασσῆ, οὕς Ὁ 

ἔτεχεν αὐτῷ ἢ παλλαχὴ ἢ Σύρα, τὸν Μαχείρ- Μαχεὶρ δὲ ἐγέννησε τὸν 

Γαλαάδ’ (θη. 40,20). χαὶ Ναχὼρ μέντοι, ὁ ἀδελφὸς ᾿Αβραάμ, ἔχει 

δύο γυναῖχας, ἀστήν τε χαὶ παλλαχήν" ὄνομα δὲ τῆς μὲν ἀστῆς Μελχα, 

44 “Ῥουμὰ δὲ τῆς παλλαχίδος (θη. 22, 23.24). ἀλλ᾽ οὐχ ἱστοριχὴ γενεα- 
λογία ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀναγραφεῖσα παρὰ τῷ σοφῷ νομοϑέτῃ --- μηδεὶς τοῦτ᾽ ὦ 

εὖ φρονῶν ὑπονοήσειεν --- ἀλλὰ πραγμάτων ψυχὴν ὠφελῆσαι δυναμέ- 

Ι ροβί γὰρ δά. τῶν (ΕΚ τὰ οἵη. ΟΝ 2 πρεσβυτέραις] παρϑένοις σοπὶ. Νδηγσ. 

βλέπεται (ἰ 3. δι᾽ αἰωνίζωσιν ἢ": δι᾽ αἰῶνος ζῶσιν ΜΛ.(Η"), συνδιαιωνίζωσιν ΟΝ 

4 ὑπομονὴν ὁοοηϊοῖὶο ἐγγυῆσαι ΜΛῊ : ἐγγύησιν (ἡ, ἐγγύησεν Εὶ 5 ροβί μὴν 

δά. τῇ (τῆς ἢ) αἰ, καὶ Καὶ ὃ γὰρ οἵη. ΗΠ} 8 ἀναμνήσει σοηΐ. ίδηνσ. 

ὧν 9. ὁ ἱερὸς ὀνομάζει ΟΕ: ὀνομάζει ὁ ἱερὸς ΜΑΤῚ 10 δ᾽ ΘΕ 

Μανασσῆ (ἷΝΕ 11 οὕτως Η χαρποφορίαν ἔμαϑεν (1 Ε 13 ἢ 

ἀναμνησϑῆναι σοη]. Μδηρ. χατέχεται ἡ, χατέσχη (ὦ 14 γυναιχί ἐπιλαϑο- 
μένω Βὶ (ὃ ἴπ τὰ. ΕἾ), ἐπιλαβομένῳ 1,3 παλλαχίς ΜΑ(Π})}: πολλάχις ΟΕ, παλλαχή 

Η: 15 ἀλαζὸν ΟΕ ὑπέραυχον Κὶ μετέωρα 5βοτγὶρδὶ: μετεωρία οοὐά. 
10 ἐστιν υἱὸς ἢ 11 (ἐγρήγορσις) πατρός Οὐδ (εἰ, Οποπιαβίϊοα θα, 1ρ. 195,68) 

18 οὐ οἴῃ. Η! ὁ οὔ. (ΚΕ 19 ἀναδεξάμενος 1,3 εἰ) ἣ εἰ Δ, ἀεὶ 1, 

20 αὐτῶ μνησϑῆναι 1,} 21 παλλακχὶς Ε 41. ἡ οὐχ, Η 22 Ναὼρ 

σε καίτοι ΤτΓη. 24 σαρουμὰ (3 20 ταῦτα ΟΕ 



230 Μ. 

10 

ΕῈ ΟΟΝΟΘΚΈΕΈΒΘΒΙΓ ΕΕΑΙΓΙΤΊΤΟΝΙΒ ΘΚ ΑΤΤΙΑ 

νων διὰ συμβόλων ἀνάπτυξις. τὰ δ᾽ ὀνόματα μεταβαλόντες εἰς τὴν 

ἡμετέραν διάλεχτον εἰσόμεθα τὴν ὑπόσχεσιν ἀληϑῇῆ. Φέρ᾽ οὖν ἕχαστον 

αὐτῶν ἐρευνήσωμεν. (9.) Ναχὼρ ἑρμηνεύεται φωτὸς ἀνάπαυσις, Μελχὰ 

δὲ βασίλισσα. ᾿Ῥουμὰ δὲ ὁρῶσά τι. τὸ μὲν οὖν φῶς ἔχειν χατὰ διά- 
γηιαν ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἀναπαυόμενον χαὶ ἠρεμοῦν χαὶ ἀχίνητον οὐ τέλειον 

ἀγαϑόν: ἡσυχία μὲν γὰρ τὰ χαχὰ χρῆσθαι λυσιτελές, τὰ δὲ ἀγαϑὰ 

χινήσει συμφέρον. τίς γὰρ ὄνησις εὐφώνου ἥσυχάζοντος ἢ μὴ αὐλοῦν- 

τὸς αὐλητοῦ ἢ χιϑαριστοῦ μὴ χιϑαρίζοντος ἢ συνόλως τεχνίτου τὰ χατὰ 

τὴν τέχνην μὴ ἐνεργοῦντος; ἢ γὰρ ἄνευ πράξεως ϑεωρία ψιλὴ πρὸς 

οὐδὲν ὄφελος τοῖς ἐπιστήμοσιν" οὐ γὰρ ὁ παγχρατιάζειν ἢ πυχτεύειν ἢ 

παλαίειν εἰδὼς ἐξαγχωνισϑεὶς ἀπόναιτ᾽ ἄν ἀϑλήσεως ἣ ὁ τὴν τοῦ τρέ- 

χειν ἐπιστήμην ἐχμαϑών, εἰ ποδαγριχῷ χρήσαιτο πάϑει ἥ τινα ἄλλην 

περὶ τὰς βάσεις χῆρα ἀναδέξαιτο. φῶς δὲ ψυχῆς ἡλιοειδέστατον ἐπι- 

τήμη" χαϑάπερ γὰρ τὰ ὄμματα αὐγαῖς, χαὶ ἢ διάνοια σοφία περιλάμ- 

πεται χαὶ [ ὀξυδερχέστερα ἐμβλέπειν ἐγχριομένη χαινοῖς ἀεὶ ϑεωρήμασιν 

ἐϑίζεται. φωτὸς οὖν ἀνάπαυσις ἑρμηνεύεται Ναχὼρ εἰχότως" ἢ μὲν 

Ἰὰρ ᾿Αβραάμ ἐστι τοῦ σοφοῦ συγγενής. φωτὸς τοῦ χατὰ σοφίαν μετέ- 

σχηχεν" ἡ δ᾽ οὐ συναποδεδήμηχεν αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ γενομένου πρὸς 

τὸ ἀγένητον χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ χόσμο" πρὸς τὸν χοσμοπλάστην ἀποδη- 

μίαν, χωλὴν χαὶ ἀτελῇ τὴν ἐπιστήμην ἐχτήσατο, ἀναπαυομένην χαὶ μέ- 

γουσαν, μᾶλλον δ᾽ ἀνδριάντης ἀψύχου τρόπον πεπηγυῖαν. τῆς γὰρ 

Χαλδαϊχῇς οὐ μετανίσταται χώρας, τουτέστι τῆς περὶ ἀστρονομίαν ϑεω- 

ρίας οὐ διαζεύγνυται, τὸ γενόμενον πρὸ τοῦ πεποιηκότος χαὶ χόσμον πρὸ 

ϑεοῦ τετιμηχώς, μᾶλλον δὲ τὸν χύσμον αὐτὸν ϑεὸν αὐτοχράτορα νομίζων, 

ΒῚ1 

4Ὁ 

40 

48 

49 

25 οὐχ αὐτοχράτορος ἔργον ϑεοῦ. (10.) Μελχὰν δὲ ἄγεται γυναῖχα, οὐχ ὅ0 

Ι συμβούλων Η! δὲ (ΟΥ̓ μεταβαλόντες ΜΟ: μεταβαλλόντες (519) Ἡ, μετα- 

λαβόντες ΛΕ Ὡ φέρε Ε Ροβὲ οὖν «αὐἀ, τὴν ΟἿ᾽ Ὁ. ἐρευνήσωμεν ΟἿ᾽ 
τὴν, ΗἾ: ὑπομνήσωμεν ΜΑ, ἀναμνήσωμεν Η! Ναὼρ (Κ᾽ μελχὶ 6 
4. βασιλὶς σαρουμὰ ΟΕ, βασιλίς, ἱΡουμὰ εοπίοῖο 1 ἀφώνου 1. 8 ἢ αὐλητοῦ 
μὴ αὐλοῦντος ρμοβὲ κιϑαρίζοντος ἔγληβροβ. ΟΕ 9 πράξεων (ἱ 10 οὐ] ὁ ἃ 
ὁ οἵη, 6 11 ἐξαγχωνισϑεὶς οἵη. (ΤῈ ἀπόναιτο ΟΝ 12 εἰ ( : ὁπ. 

ὑρίογὶ 18 χῆρα Τατγη. (νοὶ χῇρ᾽ 86γ10.): χῆραν ΜΛΘΗ, χείραν Ε 14 τὰ οἵη. 

0 14. 10 περιλαμβάνεται Ἡ, περιλαμβάνηται 1,} 15 ἐμβλέπει ΜΑΗ! 
ἐγχρειομένη (ἱ χαὶ νέοις ΜΑΠ' ιΙ0 ἡ ἡα Ι8ὴ α δὲ (ἱ 

Ἰεννωμένου ἃ 19 ἀγέννητον ΗΝ πρὸς] εἰς ΜΑ (Η}) κόσμον πλαστὴν 

ΜΑ(Η} 30, 31 μένουσαν] ἠρεμοῦσαν Ὀθπὸ οοπὶ. Μίδηρ, 21 δ᾽ οτι. ΟΕῚ, 
πεπηγυῖαν τρόπον (ὦ 25. δπίθ ρτῖι8. πρὸ δάα, καὶ, Βοα ταγϑαβ 6]. ἢ ΡΥΪῸ5 

πρὸ] παρὸ ᾿ 24. 2 τετιμηχὼς --- ϑεοῦ ἴῃ τηρ΄. ΒῈρΡΊοΥ 1 24. αὐτῶ ΕἸ, 
24, 2 παντοχράτορα οἱ παντοχράτορος σοπὶ. Μδηρ, 

ῬΒΠοΩΐ. ορόγα νοὶ. Π|. 0 
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ἀνθρώπων ἢ πόλεων ἀφηγουμένην, (ἣν) τύχῃ, βασιλίδα, ἀλλ ὁμώνυμον 

αὐτὸ μόνον ἐχείνῃ. χαϑάπερ γὰρ τὸν οὐρανόν, ἅτε χράτιστον ὄντα τῶν 

γεγονότων, βασιλέα τῶν αἰσϑητῶν εἴποι τις ἄν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ, οὕτως 

χαὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἐπιστήμην, ἣν μετίασιν οἱ ἀστρονομοῦντες χαὶ 

81 Χαλδαῖοι διαφερόντως, βασιλίδα τῶν ἐπιστημῶν. γυνὴ μὲν οὖν ἧδε ὅ 

ἀστή, παλλαχὴ δὲ ἢ ἕν τι τῶν ὄντων ὁρῶσα, χἄἂν εἰ πάντων εὐτελέστα- 

τον ὑπάρχοι. τῷ μὲν οὖν ἀρίστῳ γένει τὸ ἄριστον δρᾶν, τὸ ὄντως ὅν, 

συμβέβηχεν --- Ἰσραὴλ γὰρ ὁρῶν ϑεὸν ἑρμηνεύεται ---. τῷ δὲ δευτε- 

ρείων ἐφιεμένῳ τὸ δεύτερον, τὸν αἰσϑητὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ 

τῶν ἀστέρων ἐναρμόνιον τάξιν χαὶ πάμμουσον ὡς ἀληϑῶς χορείαν. 1ὺ 

δ2 τρίτοι δέ εἰδιν οἱ σχεπτιχοί, τῶν μὲν ἐν τῇ φύσει χρατίστων, αἰσϑητῶν 

τε χαὶ νοητῶν, οὐχ ἐφαπτόμενοι, περὶ μιχρὰ μέντοι σοφίσματα τριβόμε- 

νοι χαὶ γλισχρολογούμενοι. τούτοις ἢ ὁρῶσα τι χἄἂν τὸ σμιχρότατον παλ- 

λαχὶς Ρουμὰ συνοιχεῖ μὴ δυναμένοις πρὸς τὴν τῶν ἀμεινόνων ἐλϑεῖν 

ὕ8 ἔρευναν, ἐξ ὧν τὸν ἑαυτῶν βίον ὀνήσουσιν. ὥσπερ γὰρ ἐν ἰατροῖς ἢ ιῦ 

λεγομένη λογιατρεία πολὺ τῆς τῶν χαμνόντων ὠφελείας ἀποστατεῖ --- 

φαρμάχοις γὰρ χαὶ χειρουργίαις χαὶ διαίταις, ἀλλ᾽ οὐ λόγοις, αἴ νόσοι 

ϑεραπεύονται ---, οὕτω χαὶ ἐν φιλοσοφίᾳ λογοπῶλαι χαὶ ᾿λογοθῇραί τινες 

αὐτὸ μόνον εἰσί, τὸν ἀρρωστημάτων γέμοντα βίον ϑεραπεύειν οὔτε ἐϑέ- 

λοντες οὔτε ἐπιτηδεύοντες, ἐχ πρώτης δὲ ἡλιχίας ἄχρι γήρως ἐσχάτου ὉὋ 

Ἰνωσιμαχοῦντές τε χαὶ συλλαβομαχοῦντες οὐχ ἐρυϑριῶσιν, [ ὥσπερ τῆς ρ. 531». 

εὐδαιμονίας ἐπ᾽ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων [χαὶ] ἀπεράντῳ χαὶ ἀνηνύτῳ πε- 

ριεργίᾳ χειμένης, ἀλλ οὐχ ἐν τῷ τὸ ἦϑος, τὴν τοῦ ἀνθρωπείου (βίου) 

πηγήν, ἄμεινον χαταστήσασϑαι, τὰς μὲν χαχίας ὑπερορίους φυγαδεύσαντα 

Ι ἣ οἴω. ἃ ἀφηγουμένων Α ἣν δὐά. Οομη τύχην Η: 2 αὐτῶ 
ΜΑ ἐχείνην Α ἅτε) ἅτε δὴ (ἰ, 564] ὃ ἴῃ ΓᾺ8. ὃ οὕτως αἰ: οὕτω οοἰοτὶ 
4 αὐτὴν Α, αὐτοῦ εοηΐϊ. Μδηρ. ἱ ὑπάρχη ἃ τὸ χράτιστον (ΟΝ 8 γὰρ 
οἴη. ἃ 11 δ᾽ ΟΕ τῶν μὲν 80Υρ58᾽: μὲν τῶν ΜΑΤΙΤ ΟἿ, τῶν Η3 12 οὐχ 

ἐφαπτόμενοι) σχεπτόμενοι (ΟΝ σοφισμάτια ΑΕ 18 χἂν Μδηρ.: χαὶ οοἀά. 

13. 14 παλλαχὴ (Κ᾽ 14 δυνάμενοι Μ τῶν οι. ΟΕ 1 ἰατροῖς ΜΠ0Ο : ἰατρι- 
χῇ ΛΕΝ 10 λογιατρεία (ΠΕ: λογοϊατρεία ΜΑῊΝ 19 τὸν] τῶν ἃ οὔτ᾽ ΟΕΝ 
20 οὔτ᾽ Ε 21 συλλαβομαχοῦντες ΟΝ: συμβαλομαχοῦντες Μ ΑΗ, συμβολομαχοῦντες Ε, 

συμμαχοῦντες ΤΌΓΗ. 22 αἰίθγαιη χαὶ 860] υ8ὶ, τῇ σοπὶ. Μδηρ. ἀπεράντων 

22 28 περιεργεία (Ἡ 28 τοῦ 85. 5. Η3 ἀνθρώπου ΕἸΠΝ βίου διά. Μαηνσ. 

24 πηγήν] ψυχήν ΟΣ ὑπερορίας ΕἸ, 

15---24. ὥσπερ γὰρ --- χαταστήσασϑαι Ν᾽ [0]. 167τ, 28. 8ίοῦ, Εοὶ]. ἢ 98, 
10.0. οἱ δὲ κατὰ Φήνωνα τὸν Στωιχὸν τροπιχῶς" ἦἑϑός ἐστι πηγὴ βίου... 
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αὐτοῦ, τὰς δὲ ἀρετὰς εἰσοιχίσαντα. (11.) παλλαχὰς μέντοι [ἢ] δόξας ὃ4 

χαὶ δόγματα προσίενται χαὶ οἱ φαῦλοι. φησὶ γοῦν ὅτι Θαμνά, ἢ παλ- 

λαχὴ ᾿Ελιφὰς τοῦ υἱοῦ ᾿Ησαῦ, ἔτεχε τῷ ᾿Ελιφὰς τὸν ᾿Αμαλήχ (θη. 

90,12). ὦ τῆς τοῦ ἀπογόνου λαμπρᾶς δυσγενείας. ὄψει δὲ αὐτοῦ 
΄: τὴν δυσγένειαν, ἐὰν ἀποστὰς τοῦ περὶ ἀνθρώπων ταῦτα εἰρῇσϑαι νομί- 

ζειν τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἐξ ἀνατομῆς ἐπισχέπτῃ. τὴν μὲν τοίνυν ἄλογον δῦ 
᾿ "“, ΄ - ᾿ ᾽ ΄ ᾿ ΄ 

χαὶ ἄμετρον ὁρμὴν τοῦ πάϑους ᾿Αμαλὴχ προσαγορεύει" μεταληφϑεὶς γάρ 

ἐστι λαὸς ἐχλείχων: χαϑάπερ γὰρ ἢ τοῦ πυρὸς δύναμις τὴν παραβλη- 

ϑεῖσαν ὅλην ἀναλίσχει, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ πάϑος ἀναζέον τὰ ἐν 

10 ποσὶ πάντα ἐπιλιχμᾶται χαὶ διαφϑείρει. τούτου τοῦ πάϑους πατὴρ δῦ 

᾿Ελιφὰς ἀναγράφεται δεόντως" ἑρμηνεύεται γάρ᾽ ϑεός με διέσπειρεν. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὅταν ἀνασχεδάσῃ ἢἣ διασπείρῃ χαὶ σχηραχίσῃ τὴν ψυχὴν ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ ὃ ϑεός, τὸ ἄλογον εὐθὺς γεννᾶται πάϑος; τὴν μὲν γὰρ δρατιχὴν 
᾿] - , » ΄ "Ὁ » - ’ σ» 

αὐτοῦ φιλόϑεον ὄντως διάνοιαν, χληματίδα εὐγενῆ, χαταφυτεύει ῥίζας 

Ι5. ἀποτείνων πρὸς ἀιδιότητα χαὶ εὐφορίαν χαρπῶν διδοὺς πρὸς χτῇσιν χαὶ 

ἀπόλαυσιν ἀρετῶν. διὸ χαὶ Μωυσῆς εὔχεται φάσχων: ,,εἰσαγαγὼν χατα- δ7 

φύτευσον αὐτούς“ (Εχοά. 15,11), ἵνα μὴ ἐφήμερα ἀλλ᾽ ἀϑάνατα χαὶ 

μαχραίωνα γένηται τὰ ϑεῖα βλαστήματα. τὴν δὲ ἄδιχον χαὶ ἄϑεον ψυ- 

χὴν φυγαδεύων ἀφ᾽ ξαυτοῦ πορρωτάτω διέσπειρεν εἰς τὸν ἡδονῶν χαὶ 

0 ἐπιϑυμιῶν χαὶ ἀδιχημάτων χῶρον. ὁ δὲ χῶρος οὗτος προσφυέστατα 
"» - -" ΄ μ ΄ ΄ ἀσεβῶν χαλεῖται, οὐχ ὃ μυϑευόμενος ἐν “Αιδηυ" χαὶ γὰρ ὃ πρὸς ἀλή- 
ϑειαν “Αιδης ὃ τοῦ μοχϑηροῦ βίος ἐστίν, ὃ ἀλάστωρ χαὶ παλαμναῖος 

χαὶ πάσαις ἀραῖς ἔνοχος. (132.) ἔστι δὲ χαὶ ἑτέρωϑι τὸ Ἰράμμα τοῦτο 58 

ἐστηλιτευμένον. ,ο,ἡνίχα διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔϑνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς 

25 ᾿Αδάμ“ (Πουΐ. 32,8), τοὺς γηΐνους ἅπαντας τρόπους οὐράνιον οὐδὲν 
, ᾿ »Ν « » “δ ΕῚ Γ μ᾿ ᾿ ον 

ἀγαϑὸν ἐσπουδαχότας ἰδεῖν ἤλασεν, ἀοίχους χαὶ ἀπόλιδας χαὶ σποράδας 

ὄντως ἐργασάμενος. οὐδενὶ γὰρ τῶν φαύλων οὐχ οἶχος, οὐ πόλις, οὐχ 

Ι εἰσοιχήσαντα ΜᾺ, εἰσοιχίσαντι Η ἢ 5θο]υβὶ, ἤτοι Π5 2 ργῖιβ χαὶ] ἢ ΟΕ 

προίενται (ΟΕ χαὶ οι. (ΤΕ Ροβί γοῦν ἀπά. Μωσῆς ΟΕ ὃ ἐλλειφὰς Η 

ἐλειφὰς Η͂ 4. τοῦ οἱῃ. (ἰ ὄψει) ϑεάση (ΤῈ ὃ ΟΝ ὃ ἀνθρώπου 

[᾿ν θ. 7 ἄμετρον καὶ ἄλογον Εὶ 8 ἐχλείχων] ἀναλίσχων (1,2 καὶ 

δηΐθ χαϑάπερ αὐά. (ΣῈ γὰρ οτχ. ἃ 9. ἀναζέσαν (ΟΚ 10 ποσὶν 6 

ἐπιλαχμᾶται α΄, ἐπιλιχμᾶται ἡ φϑείρει ΟΕ, διασπείρει σοπὶ. Μδην, 11 ὁ ϑεός 
ΟῚ με] μου (ἰ 12 σχορπίσῃ οοπὶ. Μαηρ. 18 ὁ νυἱὰ, ἀ6]. 

τὰρ οῃ. ΟΕ 14 ρμοβὶ αὐτοῦ διὰ. χαὶ Η3 χλήματι ΟΕ, εὐγενεῖ 

σὲ 10 Μωσῆς ΟΕ 18 μακραίωνα)] πίονα ΟῚ," 21 αι. ὁ οὐ. ΟΕ 

2 ἀρεταῖς ΑΕ γράμμα] δόγμα εοπὶ. Νδηρ., πρᾶγμα σοηϊοΐο 24. ὡς οῃι. 

6Ε 20 γηίους 90 εἰδέναι ΟΝ 
᾽ ἭΣ 
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ἄλλο τῶν εἰς χοινωνίαν οὐδὲν διασῴζεται, ἀλλ᾽ ἀνίδρυτος ὧν σπείρεται 

πάντῃ φορούμενος χαὶ μετανιστάμενος ἀεὶ χαὶ μηδαμόϑι στηριχϑῆναι 

Ὁ9 δυνάμενος. γίνεται οὖν τῷ φαύλῳ ἐξ ἀστῆς μὲν χαχία, τὸ δὲ πάϑος ἐχ 

παλλαχῆς. λογισμοῦ γὰρ ἢ μὲν ὅλη ψυχὴ χαϑάπερ ἀστὴ σύμβιος  --- ψυχὴ ἣν ὅϑϑ 

δὲ ἐπίληπτος τίχτει χαχίας ---, ἢ δὲ τοῦ σώματος φύσις παλλαχή. δι᾿ ὁ 

ἧς ἢ γένεσις τοῦ πάϑους ϑεωρεῖται: ἡδονῶν γὰρ χαὶ ἐπιϑυμιῶν χώρα 

00 τὸ σῶμα. χαλεῖται δὲ Θαμνά, ἧς μεταληφϑέν ἐστι τοὔνομα ἔχλειψις 

σαλευομένη" ἐχλείπει γὰρ χαὶ ἀδυνατεῖ ἢ ψυχὴ τῷ παάϑει, σάλον χαὶ 

χλύδωνα πολὺν ἀπὸ σώματος ἐνδεξαμένη διὰ τὸν χαταρραγέντα βαρὺν 

Ὁ] χειμῶνα ἐξ ἀμετρίας ὁρμῆς. χεφαλὴ δὲ ὡς ζῴου πάντων τῶν λεχ- ιὖ 

ϑέντων μερῶν ὁ Ἰενάρχης ἐστὶν ᾿Ησαῦ, ὃς τοτὲ μὲν ποίημα, τοτὲ 

ὃὲ δρῦς ἑρμηνεύεται, ὃρῦς μέν, παρύσον ἀχαμπὴς χαὶ ἀνένδοτος 

ἀπειϑής τε χαὶ σχληραύχην φύσε';, συμβούλῳ χρώμενος ἀνοία, δρύινος 

ὄντως, ποίημα δέ, παρόσον πλάσμα χαὶ μῦϑός ἐστιν ὁ μετὰ ἀφροσύνης 

βίος, τραγῳδίας χαὶ χενοῦ χύμπου χαὶ πάλιν γέλωτος χαὶ χωμιχῇς χλεύης 18 

ἀνάπλεως, ὑγιὲς ἔχων οὐδέν, χατεψευσμένος, ἐχτετοξευχὼς ἀλήϑειαν, τὴν 

ἄποιον χαὶ ἀνείδεον χαὶ ἄπλαστον φύσιν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τιϑέμενος, ἧς 

0 ὁ ἀσχητὴς ἐρᾷ. μαρτυρεῖ δὲ Μωυσῆς φάσχων, ὅτι ,ἦν Ἰαχὼβ ἄπλα- 

στος, οἰχῶν οἰχίαν“ (θη. 20,21), ὥστε ὁ ἐναντίος τούτῳ ἄοιχος ἂν 

εἴη, πλάσματος χαὶ ποιήματος χαὶ μυϑιχῶν λήρων ἑταῖρος, μᾶλλον δὲ 20 

σχηνὴ χαὶ μῦϑος αὐτός. 

608 (13.) Η μὲν δὴ λογισμοῦ φιλοθεάμονος πρὸς ἀστὰς χαὶ παλλαχί- 

δας δυνάμεις σύνοδος, ὡς οἷόν τε ἦν, εἴρηται" τὸν δ᾽ εἱρμὸν τοῦ λόγου 

συνυφαντέον τἀχόλουθα διερευνῶντας. οὑπήχουσες φησίν  ᾿Αβραὰμ τῆς 

φωνῇς Σάρρας“ (ἄθη. 10,2)" ἀναγχαῖον γὰρ τοῖς παραγγέλμασιν ἀρετῆς 30 

1 ἀλλὰ α ἀ(ζδρυτος ΟΕ διασπείρεται σοπὶ. δίδηρ. 2. φερόμενος (ΕἸ, 

μηδαμοῦ Η ὃ γοῦν ΟΕ ἀστῇ ἃ ἡ καχία 6ΕἸ,3 ὃ δ᾽ ἐπιλήπτω 
ΟΕ Ὁ γέννησις Η χῶρος Υ 10 ἀμέτρου ΠΗ τῶν οι. ΟΝ 
10. 11 δεχϑέντων (ΤΕ 11 γεννάρχης Η Ργῖβ. ποτὲ (ὦ 12 δὲ οτῃ. Εὶ μέν 
ΟΕ: μὲν γάρ ΜΑΗ 12. 18 χαὶ --- ἀπειϑής οι. (ἢ 12 ἀνένδοτος ΜΛῊ],": ἀμείλιχτος 
ΕἸ, 19. ἀπειϑής} ἀχαμπής Ε ἀγνοία (ΣΕ 14 μετ᾽ Εἰ, μάταιος ἃ 15. χενοῦ 
οἵ. ἰῃ ἰδσπα ἡ, χαινοῦ Εὶ παλιγγέλωτος Η 10 χαταψευσάμενος Εὶ 

18 Μωσῆς ΘΕ 19 ὥσϑ᾽ ΟΕ Ροβὶ τούτῳ αὐ, ὁ ΟΕ, ὁ φΗσαῦ, Ἄοοῃίοῖο 

ἄνοιχος Εὶ 25. δυνάμει ΟΕ ἦν οπι. ἢ 24 τὰ ἀχόλουϑα ΟΕ 

ἐπήχουε 24. 25 Σάρρας τῆς φωνῆς Η, βρὲ 8, 8. β΄, αἱ 

20 --ϑό,10 Ν᾽ [0], 101τ, ἀναγχαῖον γὰρ --- κατεσβέσϑη. 



ΒῈ ΟΟΝΟΒΕΒΒΙ  ΕΕΠΡΙΤΙΟΝΙΒ ΟΚΑΤΙᾺΛ 80 

τὸν μανθάνοντα πειθαρχεῖν. οὐ πάντες δὲ πειθαρχοῦσιν, ἀλλ᾿ ὅσοις θ4 
ν) ΄ Ἁ ΄ ’ »" ΄ 

σφοδρὸς ἔρως ἐντέτηχεν ἐπιστήμης" ἐπεὶ χαϑ᾽ ἑχάστην σχεδὸν ἡμέραν 

τά τε ἀχροατήρια χαὶ τὰ ϑέατρα πληροῦται, διεξέρχονται δὲ ἀπνευστὶ 

συνείροντες τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους οἱ φιλοσοφοῦντες. ἀλλὰ τί τῶν λε- θῦ 

ὃ γομένων ὄφελος; ἀντὶ γὰρ τοῦ προσέχειν ἑτέρωσε τὸν νοῦν ἀποστείλαν- 

τες οἱ μὲν πλοῦ χαὶ ἐμπορίας, οἱ δὲ προσόδων χαὶ γεωργίας, οἱ δὲ τι- 

μῶν χαὶ πολιτείας, οἱ δὲ τῶν ἀφ᾽ ἐχάστης τέχνης καὶ ἐπιτηδεύσεως 

χερδῶν, ἄλλοι δὲ τιμωρίας ἐχϑρῶν, οἱ δὲ τῶν ἐν ταῖς ἐρωτιχαῖς ἐπι- 

ϑυμίαις ἀπολαύσεων χαὶ συνόλως ἑτέρων ἕτεροι διαμέμνηνται, ὡς ἕνεχα 

10 τῶν ἐπιδειχνυμένων χεχωφῆσϑαι, τοῖς μὲν σώμασι παρεῖναι μόνον, ταῖς 

δὲ διανοίαις ἀπηλλάχϑαι, εἰδώλων χαὶ ἀνδριάντων διαφέρειν μηδέν. 

εἰ δέ τινες χαὶ προσέχουσι, τοσοῦτον χρόνον χαϑέζονται μόνον ἀχούοντες, θῦ 

ἀπαλλαγέντες δ᾽ οὐδενὸς τῶν εἰρημένων διαμέμνηνται, χαὶ ἦχον τερῳ- 

ϑῆναι δι᾽ ἀχοῆς μᾶλλον ἢ ὠφεληϑῆναι: ὥστε οὐδὲν αὐτῶν ἴσχυσεν ἣ 

18 Ψυχὴ συλλαβεῖν χαὶ χυοφορῆσαι, ἀλλ ἅμα τὸ χινοῦν τὴν ἡδονὴν αἴτιον 
ζ Ι ΄ ᾿Υ̓Β [4 Μ- ᾿ ’ ΄ »Ν, 1 ὟΝ »ν κ᾿. -" 

ν. 39. Ν, ᾿ ἡσύχασε χαὶ ἥ προσοχὴ χατεσβέσϑη. τρίτοι δέ εἰσιν οἷς ἔναυλα μὲν τὰ ὁ 

λεχϑέντα ὑπηχεῖ, σοφισταὶ δὲ ἀντὶ φιλοσόφων ἀνευρίσχονται. τούτων ὃ 

μὲν λόγος ἐπαινετός, ὁ δὲ βίος ψεχτός ἐστι’ δυνατοὶ μὲν γὰρ εἰπεῖν, 
τιν ᾿Ρ ΄ 1] ΄ ’ ν ν φ΄ -" 
ἀδύνατοι δέ εἰσι πράττειν τὰ βέλτιστα. μόλις οὖν ἔστιν εὑρεῖν προσε- 08 

0 χτιχὸν χαὶ μνημονιχόν, τὸ πράττειν τοῦ λέγειν προτιμῶντα, ἃ δὴ μαρτυ- 

ρεῖται τῷ φιλομαϑεῖ διὰ τοῦ οὑπήχουσε τῆς φωνῆς Σάρρας.“ οὐ γὰρ 

ἀχούων ἀλλ᾽ ὑπαχούων εἰσάγεται" τὸ δέ ἐστι τοῦ συναινεῖν χαὶ πειϑαρ- 
- . ΄ » ᾿' Ὁ -" » Ω " - 

χεῖν εὐθυβολώτατον ὄνομα. οὐχ ἀπὸ σχοποῦ δὲ πρόσχειται τὸ οτῆς 09 
» - ἀλλὰ ᾿ τ ’ ΡΞ ν» ΄ Ἐ ΄ - Μ» ᾿ - 

φωνῇς“, μὴ τῆς φωνούσης Σάρρας ὑπαχοῦσαι. ἴδιον γὰρ τοῦ 

89. μανθάνοντος φωνῆς χαὶ λύγων ἀχροᾶσϑαι, διδάσχεται γὰρ τούτοις μύ- 
- 

νοις ὁ δὲ ἀσχήσει τὸ χαλὸν ἀλλὰ μὴ διδασχαλίᾳα χτώμενος οὐ τοῖς 

Ι δὲ οα!. Ν 2 ἐπιστήμης ἐντέτηχεν ἰγᾶηβροβ. ΟΝ 9 χαὶ τὰ ΟΕΝ; τά 

τε ΜΔΗ πληροῦνται ΑἿΕΝ δὲ οἵη. ΠΟΕΝ 5. δῃίθ ὄφελος δα. ἐστὶν (Κ᾽ 
ἑτέρωϑι ΟΕῈΝ θ πλοίων ΕΝ εὐπορίας Ν Ὁ. 1 τῳῆς Ν ἴ τῶν] ὧν 
(ὦ, τοὺς Ε 10 χεχωφῶσϑαι οομὶ. ΜΙ δηρ. καὶ διΐο τοῖς αἰἀ, ΤΌτΓΗ. 

11 ἀδριάντων Εὶ διαφέροντας Τ ΓΗ. 12. εἰ --- προσέχουσι οἴῃ. Ν 13 χαὶ] 

ἐπεὶ οοπὶ. δίαηρ. ἥχων Α 10 τρίτον ἃ δ᾽ εἰσὶν ΟΕ 11 ὑπηχεῖ 
Η: ὑφηχεῖ ΜΛᾺ, ἠχεῖ Εὶ σοφεῖς δ᾽ 6, σοφοὶ δ᾽ Εὶ ἂν εὑρίσκωνται 
20 χαὶ οῃ. ΗΟ Ε μνημονευτιχὸν ἡ τοῦ) τοῦτο (Ν᾽ 22 ἀκούων, ἀλλ᾽ 
ὑπαχούων (ΠΕ: ὑπαχούων, ἀλλ᾽ (ἀλλὰ Α) εἰσαχούων ΜΛΗ, εἰσαχούων, ἀλλ᾽ ὑπαχούων 

οοηϊ. Ναηρ. δ᾽ ἐστὶ (ΟΝ 22 πρόχειται (Κ᾽ τὸ] τῶ α 
Ψ4 μὴ] μὴ τῶ α φωνούσης) φωνῆς α 25. 30 μόνοις τούτοις ΟΝ 
20 δὲ οα. ΟΝ ἀσκητὴς α ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἃ χρώμενος ΟΕ 
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λεγομένοις ἀλλὰ τοῖς λέγουσι προσέχει, μιμούμενος τὸν ἐχείνων βίον ἐν 

10 ταῖς χατὰ μέρος ἀνεπιλήπτοις πράξεσι. λέγεται γὰρ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιαχώβ, 

ἡνίχα εἰς τὸν συγγενιχὸν γάμον πέμπεται" ,εἰσήχουσεν ᾿Ιαχὼβ τοῦ πα- 

τρὸς χαὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν“ 

(ἄφη. 38,1), οὐ τῆς φωνῆς οὐδὲ τῶν λύγων --- τοῦ γὰρ βίου μιμητὴν ὅ 

ἔδει τὸν ἀσχητήν, οὐχ ἀχροατὴν λόγων εἶναι: τοῦτο μὲν γὰρ ἴδιον τοῦ 

διδασχημένου, ἐχεῖνο δὲ τοῦ διαϑλοῦντος ---, ἵνα χανταῦϑα διαφορὰν 

ἀσχητοῦ χαὶ μανϑάνοντος χαταλάβωμεν, τοῦ μὲν χοσμουμένου χατὰ τὸν 

λέγοντα, τοῦ δὲ χατὰ τὸν ἐχείνου λόγον. 

Ἱ (14.) ,Λαβοῦσα“ οὖν φησι ,Σάρρα ἢ γυνὴ ᾿Αβραὰμ Ἄγαρ τὴν 1 

Αἰγυπτίαν, τὴν ἑαυτῆς παιδίσχην, μετὰ δέχα ἔτη τοῦ οἰχῆσαι ᾿Αβραὰμ 

ἐν γῇ Χαναάν, ἔδωχε τῷ ᾿Αβραὰμ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς αὐτῷ γυναῖχα“ 

(ἄρῃ. 10,3). βάσχανον μὲν χαὶ πιχρὸν χαὶ χαχύηϑες φύσει χαχία, 

ἥμερον δὲ χαὶ χοινωνιχὸν χαὶ εὐμενὲς ἀρετή, πάντα τρόπον τοὺς εὐφυῶς 

12 ἔχοντας ὠφελεῖν ἢ δι᾿ αὐτῆς ἢ δι᾽ ἑτέρων ἐθέλουσα. νυνὶ γοῦν μήπω 15 

δυναμένοις ἡμῖν ἐχ φρονήσεως παιδοποιεῖσθαι τὴν ἑαυτῆς ἐγγυᾷ ϑερα- 

παινίδα, τὴν ἐγχύχλιον, ὡς ἔφην, παιδείαν, χαὶ μονονοὺ προξενεῖν χαὶ 

νυμφοστολεῖν ὑπομένει" αὐτὴ γὰρ λέγεται λαβοῦσα διδόναι τῷ ἀνδρὶ 

18 αὐτῆς γυναῖχα ταύτην. ἄξιον δὲ διαπορῆσαι, διὰ τί νυνὶ πάλιν τυναῖχα 

τοῦ ᾿Αβραὰμ εἶπε τὴν Σάρραν, πολλάχις ἤδη πρότερον μεμηνυχώς: οὐ 30 

γὰρ μαχρολογίας τὸ φαυλότατυν εἴδος, ταυτολογίαν, ἐπιτετήδευχε. τί οὖν 

λεχτέον; ἐπειδὴ μέλλει τὴν ϑεραπαινίδα φρονήσεως, τὴν ἐγχύχλιον παι- 

δείαν, ἐγγυᾶσϑαι, φησὶν ὅτι οὐχ ἐξελάϑετο τῶν πρὸς τὴν δέσποιναν 

αὐτῆς ὁμολογιῶν, ἀλλ᾽ οἷδε μὲν ἐχείνην ἑαυτοῦ νόμῳ χαὶ γνώμῃ τυναῖχα, 

τά ταύτην δὲ ἀνάγχῃ χαὶ βία χαιροῦ. τοῦτο δὲ παντὶ συμβαίνει φιλομαϑεῖ" 36 

μάρτυς δ᾽ ὁ πεπονθὼς γένοιτ᾽ ἄν ἀψευδέστατος. [ ἐγὼ γοῦν ἡνίχα πρῶ- ρ. 590}. 

τὸν χέντροις φιλοσοφίας πρὸς τὸν πόϑον αὐτῆς ἀνηρεϑίσϑην, ὡμίλησα 

χομιδῇ νέος ὧν μιᾷ τῶν ϑεραπαινίδων αὐτῆς, γραμματιχῇ, χαὶ ὅσα 

ἐγέννησα ἐχ ταύτης, τὸ Ἰράφειν, τὸ ἀναγινώσχειν, τὴν ἱστορίαν τῶν 

1 προσέχειν Α 2 λέγει Εὶ 3. εἰς ἐπὶ (ΟὅΕ᾽ εἰσήκουσεν] ὑπήχουσεν 
ΟΝ ὅ, 4 τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς Μ: τῆς μητρὸς καὶ τοῦ πατρὸς δοἰετὶ 

1 ἵνα οι. 1Π,} 10 φησὶν οὖν (Κ᾽ 1τνΝ 12 ἔδωχεν ᾿Αβραὰμ ΘΕ 

ἀνδρὶ αὐτῆς ΟΕ: αὐτῆς ἀνδρί ΜΛῊ αὐτῷ] αὐτὴν Ε εἰς δηίθ γυναῖχα δα, 

ΜΔΛῊ 12. χαχκία φύσει (ἱ 15. ὠφελεῖσθαι Εὶ ΡΓῸ5. ἣ οἵη. ΗΕ 
αὑτῆς (}}} νῦν ΟΕ 18 ὑπομένειν 18, 19. γυναῖχα Δηΐθ τῷ 

γάπβροβ. ΟΝ 19 νῦν (ΟΕ 20 παλλαχὶς 21 ταὐτὸ λόγον Α 

28 παρεγγυᾶσϑαι Κὶ 25 φιλομαρτυρεῖ Ε' ῶ0. 21 ἡνίχα πρῶτον ροβί αὐτῆς 
γᾶηβροβ, (Κ᾽ 21 ἀνηρεϑισϑῆναι αὶ 28 τῶν] τὴν Η: 
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παρὰ ποιηταῖς, ἀνέϑηχα τῇ δεσποίνῃ. κχαὶ πάλιν ἑτέρᾳ συνελϑών, γεω- Τὸ 

μετρίᾳ, χαὶ τοῦ χάλλους ἀγάμενος --- εἶχε γὰρ συμμετρίαν χαὶ ἀναλο- 

γίαν ἐν τοῖς μέρεσι πᾶσι --- τῶν ἐγγόνων οὐδὲν ἐνοσφισάμην, ἀλλὰ τῇ 

ἀστῇ φέρων ἐδωρησάμην. ἐσπούδασα χαὶ τρίτῃ συνελθεῖν --- ἣν δὲ 70 
εὔρυϑμος, εὐάρμοστος, ἐμμελής, μουσιχὴ δὲ ἐχαλεῖτο --- χαὶ ἐγέννησα 

ἐξ αὐτῆς διατονιχὰ χρώματα χαὶ ἐναρμόνια, συνημμένα, διεζευγμένα 

μέλη, τῆς διὰ τεττάρων, τῆς διὰ πέντε, τῆς διὰ πασῶν συμφωνίας ἐχό- 

μενα, χαὶ πάλιν οὐδὲν αὐτῶν ἀπεχρυψάμην, ἵνα πλουσία μοι γένηται 

ἢ ἀστὴ τυνή, μυρίων οἰχετῶν ὑπηρετουμένη πλήϑει. τινὲς γὰρ τοῖς 77 

10 φίλτροις τῶν ϑεραπαινίδων δελεασϑέντες ὠλιγώρησαν τῆς δεσποίνης, φι- 

λησοφίας, χαὶ χατεγήρασαν οἱ μὲν ἐν ποιήμασιν, οἱ δὲ ἐν γραμμαῖς, οἵ 

ὃξ ἐν χρωμάτων χράσεσιν, οἱ δὲ ἐν ἄλλοις μυρίοις, οὐ δυνηϑέντες ἐπὶ 

τὴν ἀστὴν ἀναδραμεῖν. ἔχει γὰρ ἐχάστη τέχνη γλαφυρότητας, δλχούς 

τινας δυνάμεις, ὑφ᾽ ὧν ἔνιοι ψυχαγωγούμενοι χαταμένουσιν, ἐχλελησμέ- 

ι6 νοι τῶν πρὸς φιλοσοφίαν ὁμολογιῶν. ὃ δὲ ἐμμένων ταῖς συνθήκαις 

πορίζει πάντα πανταχόϑεν πρὸς τὴν ἀρέσχειαν αὐτῆς. εἰχότως οὖν τῆς 

πίστεως αὐτὸν ἀγάμενος ὁ ἱερὸς λόγος φησίν, ὅτι χαὶ νῦν ἦν αὐτῷ 

τυνὴ Σάρρα, ὅτε τὴν ϑεραπαινίδα πρὸς τὴν ἐχείνης ἀρέσχειαν ἠγάγετο. 

χαὶ μὴν ὥσπερ τὰ ἐγχύχλια συμβάλλεται πρὸς φιλοσοφίας ἀνάληψιν, 79 

Ὡ 

“1 ΟΡ 

2 εἶχε ΜΛΑΗ: εἶναι ΟΕ 8 οὐδὲν Μ: οὐδενὸς σοίοτί ἐφεισάμην ΟΕ τῇ] 
τῷ ΛΕ! 4 αὐτῇ Ε τρίτην 5. ροβὶ εὔρυϑμος διά. χαὶ Εὶ θ χρω- 
ματιχὰ ἐναρμόνια ( θ, 1 χρώματα --- τεττάρων, τῆς διὰ οἴη, Κὶ 9. αὐτὴ ἃ 

ὑπηρετουμένων (ἱ 11 γραμμαῖς εοἀὰ.: γραμματιχῇ ὁχ ΟἸομη. Μδηρ. 12 χρά- 
τ 

σεσι ἢ 18 Ἰλαφυρό Η, ας δὐά. Η3, γλαφυροτάτας Τυγη., γλαφυρότητι σοηΐοῖο 
19,14. ὁλχούς τινας ΜΑΤΙ],"; ἀχουστιχὰς ΟΕ],3 14 χαταμελοῦσι ΟΝ 14.15 ἐχ- 

λελησμένοι οἵη. (ΤῈ 10 πρὸς] κατὰ ΟΕ ὁμιλιῶν Α δ᾽ ΟΝ 

1ῦ πάντα οἴω. ἃ 10. 11 τῆς πίστεως αὐτὸν ΜΑ: τῆς πίστεως αὐτῶν (ΙΕ΄, τῆς περὶ 

(αὐτὴν δ. Η! ἢ πίστεως 11 ἣν οι. ( 18 ὅτι ἢ ἤγετο ΟΝ 

19 μὴν] ἡ μὲν α 

9--- 1 διοὺ, ον. εἰ, ἤενϑε 1 μ. 946,1. ΟἼδηι, Αἰεα. δίγοηι. 1 ἃ 399 ρ. 22.2.22} "νρ: ἤδη γάρ τινες 

τοῖς φίλτροις τῶν ϑεραπαινίδων δελεασϑέντες ὠλιγώρησαν τῆς δεσποίνης φιλοσοφίας καὶ χατεγή- 
ρασαν οἱ μὲν αὐτῶν ἐν μουσιχῇ, οἱ δὲ ἐν γεωμετρίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν γραμματιχῇ, οἱ πλεῖστοι δὲ 

ἐν ῥητυριχῇ. 19---88,1 ἐῥίά, καὶ 30: ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἐγκύχλια μαϑήματα συμβάλλεται πρὸς 
φιλοσοφίαν τὴν δέσποιναν αὐτῶν, οὕτω καὶ φιλοσοφία αὐτὴ πρὸς σοφίας χτῆσιν συνεργεῖ. ἔστι 
Ἱὰρ ἡ μὲν φιλοσοφία ἐπιτήδευσις (αἀἀ. σοφίας), ἡ σοφία δὲ ἐπιστήμη ϑείων καὶ ἀνθρωπίνων 
χαὶ τῶν τούτων αἰτίων. χυρία τοίνυν ἡ σοφία τῆς φιλοσοφίας ὡς ἐκείνη τῆς προπαιδείας. εἰ 
γὰρ ἐγχράτειαν φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης τε καὶ γαστρὸς καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα χαὶ ἔστιν 

δι᾽ αὑτὴν αἱρετή, σεμνοτέρα φανεῖται καὶ χυριωτέρα, εἰ ϑεοῦ τιμῆς τε χαὶ γνώσεως ἕνεχα ἐπιτη- 
δεύοιτο, εἴ, Ογίψεηΐα ερῖδί. αὐ αἰ τεφογίαμι Ρ. 50) {ΞΞ- ῬΑϊοσαίϊα σαρ. 13,1 ρ. θ4 Κονίπδοη). 
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οὕτω καὶ φιλοσοφία πρὸς σοφίας χτῆσιν. ἔστι γὰρ φιλοσοφία ἐπιτήδευ- 

σις σοφίας, σοφία δὲ ἐπιστήμη ϑείων χαὶ ἀνθρωπίνων χαὶ τῶν τούτων 

αἰτίων. γένοιτ᾽ ἄν οὖν ὥσπερ ἣ ἐγχύχλιος μουσιχὴ φιλοσοφίας, οὕτω 

80 χαὶ φιλοσοφία δούλη σοφίας. φιλοσοφία δὲ ἐγχράτειαν μὲν γαστρός, 

ἐγχράτειαν δὲ τῶν μετὰ γαστέρα, ἐγχράτειαν δὲ χαὶ γλώττης ἀναδιδάσχει. ὁ 

ταῦτα λέγεται μὲν εἶναι δι᾿ αὑτὰ αἵρετά, σεμνότερα δὲ φαίνοιτ᾽ (ἄν), 

εἰ ϑεοῦ τιμῆς χαὶ ἀρεσχείας ἕνεχα ἐπιτηδεύοιτο. μεμνῆσϑαι οὖν δεῖ τῆς 

χυρίας, ὁπότε μέλλοιμεν αὐτῆς (τὰς) ϑεραπαινίδας μνᾶσϑαι" χαὶ λεγώ- 

μεϑα μὲν ἄνδρες εἶναι τούτων, ὑπαρχέτω δ᾽ ἡμῖν ἐχείνη πρὸς ἀλήϑειαν 

Ἰυνή, μὴ λεγέσϑω. 1 

81 (18.) Δίδωσι δ᾽ οὐχ εὐθὺς εἰς τὴν Χαναναίων γὴν ἀφιχομένῳ, ρ. 531 Ν. 

ἀλλὰ μετὰ δεχαετίαν τῆς ἐχεῖ διατριβῆς. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστίν, οὐχ ἀμε- 

λῶς ἐπισχεπτέον: ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς γενέσεως ἡμῶν ἢ ψυχὴ συντρύφοις 

τοῖς πάϑεσι μόνοις χρῆται, λύπαις, ἀλγηδόσι, πτόαις, ἐπιϑυμίαις, ἢδο- 

ναῖς, ἃ διὰ τῶν αἰσϑήσεων ἐπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται, μήπω τοῦ λογισμοῦ 15 

βλέπειν δυναμένου τά τε ἀγαϑὰ χαὶ χαχὰ χαὶ ᾧ διαφέρει ταῦτα ἀλλή- 

λων ἀχριβοῦν, ἀλλ᾽ ἔτι νυστάζοντος χαὶ ὡς ἐν ὕπνῳ βαϑεῖ χαταμεμυ- 

82 χότος. χρόνου δὲ προϊόντος ὅταν ἐχβαίνοντες τῆς παιδιχῆς ἡλιχίας μει- 

ραχιοῦσϑαι μέλλωμεν, τὸ δίδυμον στέλεχος εὐθὺς ἐχ μιᾶς, ἀρετὴ χαὶ 

χαχία, φύεται ῥίζης" χαὶ ποιούμεϑα μὲν τὴν χατάληψιν ἀμφοῖν, αἱρού- 20 

μεϑα δὲ πάντως τὴν ἑτέραν, οἱ μὲν εὐφυεῖς ἀρετήν, χαχίαν δ᾽ οἱ 

88 ἐναντίοι. τούτων προὐποτυπωϑέντων εἰδέναι χρή, ὅτι παϑῶν μὲν 

Αἴγυπτος σύμβολόν ἐστι, χαχιῶν δὲ ἢ Χαναναίων γῆ" ὥστ᾽ εἰχύότως 

1 γὰρ] δὲ (ΕΞ 2 τῶν οῃ. (Κ᾽ ὃ αἰτιῶν ν φιλοσοφία ΜΑ 4 ἐγαρά- 
τεια ἃ ὅ. Ργίυβ ἐγχράτεια ΑΝ μοβὲ ργῖυβ δὲ δα. χαὶ ΟΕ γλώσσης ΟΕ 
Θ0. δι᾽ αὑτὰ (αὐτὰ Α) ΜΔΛΗ: τὰ αὐτὰ ΟΕ φαίνοιτ᾽ (ἄν) 5βοτίρβὶ: φαίνοιτο οσοάα. 
(φανεῖται ΟἸθιη.) Ἵ ἕνεχα χαὶ ἀρεσχείας ἰγῶπδρ. (Ἐ μεμνήμεϑα ΟΘΕἸ,: 

οὖν] μὲν οὖν 1,3 δεῖ οἵη, ΟΝ 8 μέλοιμεν (ἱ τὰς δαάϊαὶ 8. 95. λεγό- 
μεϑα ΟΕ 9 δὲ (ὍΘΕ 11 δίδωσιν εὐϑὺς ΟἿ᾽ 14 πτόαις ΜΕΤ ΕἸΝ; πτοίαις ΠΟ ΕΞ, 

οἴῃ, ἃ 15 ροβί αἰσϑήσεων ἁὐἀ, ἡμῶν ἃ μήπου ἃ 10 τε οὐ. ἃ 
ἢ ΜΑ: ἣ Α, εἰ ΟΕΝ 17 ἀκριβοῦντος ΟΕΝ, ἀχριβοῦντες 1,3 ὥσπερ ἃ 
18 παιδίσχης α 19. στέλεχον ἡ ἀρετῇ Ν, ἀρετῆς (ἱ 930 χαχίας ἃ 

ἀμφοῖν ὁχ αὐτοῖν σοτγ, 10 21 δὲ (ΕΝ 20 σύμβολον Αἴγυπτός ἰγδηβρο8. 
σε ὥστ᾽] ὥσπερ (ΤΕ 

1---ὃ. οἵ. Ποχορτγαρηΐ ρ᾿. 313,12, Οἷς, 9. ἥη. ΠΤ Τυβο. ΓΚ 81 Κ᾽ τ. 

13... 14. 89,2, ὃ. οἵ, Ερίσαγοα. ἔγάσιῃ. 598. ρ. 3714. {(Ὀ}ΠΟη 8 Ορογα 1 ρ. ὃθ,1 54η.). 

19---ῶ Ν᾽ (0]. 1075: ἐν ἀρχῇ --- ἐναντίοι. 29, ῶ (ει. Αἰεα. ὅδῖγοηι, 11 ἢ 47 

}. 459 Ρι: παϑῶν καὶ καχιῶν σύμβολον Αἴγυπτος καὶ ἡ Χανανῖτις γῆ. 
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ἀναστήσας ἀπ᾽ Αἰγύπτου τὸν λεὼν εἰς τὴν Χαναναίων εἰσάγει χώραν. 

ἄνϑρωπος 1άρ, ὡς ἔφην, ἅμα μὲν τῇ γενέσει τὸ Αἰγύπτιον πάϑος 84 

ἔλαχεν οἰχεῖν ἡδοναῖς χαὶ ἀλγηδόσι προσερριζωμένος, αὖὑις δ᾽ ἀποιχίαν 

στέλλεται τὴν πρὸς χαχίαν, ἤδη τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸ ὀξυωπέστερον 

ὃ ἐπιδεδωχότος χαὶ χαταλαμβάνοντος μὲν ἀμφότερα, ἀγαϑόν τε αὖ χαὶ 

χαχύν, τὸ δὲ χεῖρον αἱρουμένου διὰ τὸ πολὺ μετέχειν τοῦ ϑνητοῦ, ᾧ 

τὸ χαχὸν οἰχεῖον, ἐπεὶ χαὶ τοὐναντίον τῷ ϑείῳ, τὸ ἀγαϑόν. (16.) ἀλλ᾿ 85 

αἱ μὲν φύσει πατρίδες αὖται, παιδιχῆῇς μὲν ἡλιχίας τὸ πάϑος, Αἴγυπτος, 

ἡβώσης δὲ χαχία, ἢ Χανανῖτις. ὁ δὲ ἱερὸς λόγος, χαίτοι σαφῶς ἐπιστά- 

10 μενος τὰς τοῦ ϑνητοῦ γένους πατρίδας ἡμῶν, ὑποτίθεται τὰ πραχτέα 

χαὶ συνοίσοντα παραγγέλλων μισεῖν τὰ ἔϑη χαὶ τὰ νόμιμα χαὶ τὰ ἐπιτη- 

ὀεύματα αὐτῶν ἐν οἷς φησι" οχαὶ εἶπε χύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων" 80 

λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς 

ὑμῶν: χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Αἰγύπτου, ἐν ἢ χατοιχήσατε ἐπ᾽ 

18 αὐτῆς, οὐ ποιήσετε χαὶ χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χαναάν, εἰς ἣν 

ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐχεῖ, οὐ ποιήσετε" χαὶ τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύ- 

σεσῦε" τὰ χρίματαά μου ποιήσετε, χαὶ τὰ προστάγματά μου φυλάξεσϑε, 

πορεύεσϑε ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ χύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν. χαὶ φυλάξεσῦε πάντα 

τὰ προστάγματά μοῦ χαὶ τὰ χρίματά μου, χαὶ ποιήσετε αὐτά. ὁ ποιή- 

0 σὰς αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν“ ([μον. 18,1---δ). 

οὐχοῦν ἢ πρὸς ἀλήϑειαν ζωὴ περιπατοῦντός ἐστιν ἐν ταῖς τοῦ ϑεοῦ 87 

Ι λαὸν Η ἄγει Υ 3 τὴν Αἴγυπτον Μᾶῃρ, ὃ ἄλγεσι ΟΝ δὲ (ΤΕ 
ὃ τοῦ ϑνητοῦ ΘΕῚ],3: τούτου ΜΑΗΜΙΠ,! Ἵ τὸ ϑεῖον (ἱ 8 φύσεως ἢ παιδίσχης 
6 9. χαχία Ἐ(᾽}Η51,"; χαχίας ΜΛΟῸΗ ΤΠ, γχανανίτης ἘΠ δ᾽ (Ε 

σήφος Ε 10 ἡμῖν Η 11 ἔϑη ΜΑ: ἔϑνη ΟΕῊἪ 123 Μωυσῆν ΑΔ: Μωσὴν οεἰοτὶ 
λέγων ΜΛῊ, τῷ λέγειν (1 10 ἐρεῖ ΟΕ 14 ἡμῶν (ἃ ἡῆς Χ ΠΤᾺΧΧ οἱ ΟἸειη, 
βοτρδὶ: τῆς Μ ΔΗ, αὐτῆς 1,, οὐ, (ΧὕΚ᾽ χατοιχήσατε ΜΙΑ(}],": ἑκατοιχήσατε Η],], χατοι- 
κήσετε Ε, χατῳχήσατε γ (Ο]6π).} 14. 15 ἐπ᾿ αὐτῆς Μ ΔῊ; ἐν αὐτὴ ΟἿ᾽ (ΟἸοι.) 

1ὅ, 16. χαὶ χατὰ τὰ --- ποιήσετε οἵη. Η, ἴπ τὴς. δαὰ. 1,, Ἰἴη. 17 ροβὶὲ ποιήσετε ἴα]50. ἰῃ- 

ΒογΥ 15 γῆς ΗΕ: τῆς ΜᾺ 10. 117 χαὶ τοῖς νομίμοις -ομοῦ ποιήσετε οἵη. 

ΘΕ 11, 18 φυλάξασϑε χαὶ πορεύεσθαι (ἱ 18 ἐγώ] ὅτι ἐγὼ (ΥΕ ὁ οι. Εὶ 
18-- 20 χαὶ φυλάξεσθϑε --- ὑμῶν οπῃ. Εἰ 18 φυλάξεσθε Μ: φυλάξασϑε ΑΗΓ(Ὶ 

19 χαὶ τὰ χρίματά μου οἵη. (Ἴδη. αὐτά οἵη. 20 μοβῖ αὐτὰ ὁχ ΠΧΧ εἰ 
Οἴει. νυἱά, δά, ἀἄνϑρωπος ρΡοξ ὑμῶν «44. χαὶ φυλάξασϑε πάντα τὰ προστάγματά 
μου χαὶ τὰ χρίματά μου (1} 1 περιπατοῦντός 5ογίρδὶ: περὶ παντός οοά,, περί- 

πατὸς Ματκ πα ἐστι χαὶ ἐν (ἱ τοῦ οἴη. ἢ 

12---θ' Ἰοουια ΓΟ] σι πὶ οχ ΡΒ ΟπΘ. βυιρδὶι (ει. Αἰεα. ἐνία, ὃ 40, αἱ ργαθῖθγ. αἷ5- 

στο Ρδη ἴὰ8. Βαυργα δ ποι αἰαϑ. οὐ ποβίγο ἰθχίι ΘΟΠΒΘΠΗΕΠ. 
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χρίσεσι χαὶ προστάξεσιν, [ ὥστε ϑάνατος ἄν εἴη τὰ τῶν ἀϑέων ἐπιτη- Ρ. 59} Υ. 

δεύματα. τινὰ δὲ ἀϑεώρητα πάϑους χαὶ χαχιῶν ἐστιν, ἐξ ὧν τὰ ἀσε- 

88 βῶν χαὶ ἀνοσιουργῶν πλήϑη φύεται. μετὰ δεχαετίαν οὖν τῆς πρὸς 

Χαναναίους μετοιχίας ἀξόμεϑα τὴν Αγαρ, ἐπειδήπερ εὐθὺς μὲν γενόμε- 

νοι λογιχοὶ τῆς φύσει βλαβερᾶς ἀμαϑίας χαὶ ἀπαιδευσίας μεταποιούμεϑα, ὁ 

χρόνῳ δ᾽ ὕστερον χαὶ ἐν ἀριϑμῷ τελείῳ, δεχάδι, νομίμου παιδείας τῆς 

ὠφελεῖν δυναμένης εἰς ἐπιϑυμίαν ἐρχόμεϑα. 

89 (11.) Τὸν δὲ περὶ δεχάδος λόγον ἐπιμελῶς μὲν ἠχρίβωσαν μουσι- 

χῶν παῖδες, ὕμνησε δὲ οὐ μετρίως ὃ ἱερώτατος Μωυσῆς, ἀναϑεὶς αὐτῇ 

τὰ χάλλιστα, τὰς ἀρχάς, τὰς ἀπαρχάς, τὰ τῶν ἱερέων ἐνδελεχῆ δῶρα, 10 

τὴν τοῦ [Πάσχα διατήρησιν, τὸν ἱλασμόν, τὴν διὰ πεντηχονταετίας ἄφεσίν 

τε χαὶ εἰς τὰς ἀρχαίας λήξεις ἐπάνοδον, τὴν χατασχευὴν τῆς ἀδιαλύτου 

90 σχηνῆς, ἄλλα μυρία, ὧν μαχρὸν ἄν εἴη μεμνῆσθαι. τὰ δὲ χαίρια οὐ 
΄ »" » Ἵ»" ΄ - - "] ΓΑ , - παρετέον. αὐτίχα τὸν Νῶξ ἡμῖν --- πρῶτος δ᾽ οὗτος δίχαιος ἐν ταῖς 

΄ - » ’ ν ᾿] “- ᾿; - , ᾿ 

ἱεραῖς ἀνερρήϑη γραφαῖς --- ἀπὸ τοῦ διαπλασϑέντος ἐχ γῆς εἰσάγει 1 

δέχατον, οὐχ ἐνιαυτῶν πλῆϑος παραστῆσαι βουλόμενος, ἀλλὰ διδάξαι 

σαφῶς, ὅτι ὥσπερ δεχὰς ἀριῦμῶν τῶν ἀπὸ μονάδος ἐστὶ πέρας τελειό- 

τατον, οὕτω τὸ δίχαιον ἐν ψυχῇ τέλειον χαὶ πέρας ὄντως τῶν χατὰ τὸν 

91 βίον πράξεων. τὴν μὲν γὰρ πολλαπλασιαζομένην ἐφ᾽ ἑαυτὴν τριάδα 

πρὸς ἐνάτου γένεσιν ἀριϑμηοῦ πολεμιωτάτην ἐξεῖπον οἱ χρησμοί, τὴν δὲ Ὁ 

ἐπιβεβηχυῖαν μονάδα πρὸς ἐχπλήρωσιν δεχάδος ὡς φίλην ἀπεδέξαντο. 

92 σημεῖον δέ" τὰς ἐννέα τῶν βασιλέων ἀρχάς, ἡνίχα ἢ ἐμφύλιος ἀνερρι- 

πίσϑη στάσις, τῶν τεττάρων παϑῶν πρὸς τὰς πέντε αἰσϑήσεις χονισα- 

μένων χαὶ πόρϑησιν χαὶ χατασχαφὴν χινδυνευούσης τρόπον πόλεως τῆς 
ὅλης ἀναδέχεσθαι ψυχῆς, ἐχστρατεύσας ὁ σοφὸς ᾿Αβραὰμ χατέλυσε δέ- 35 

98 χατὸς ἐπιφανείς (θη. 14). οὗτος ἀντὶ χειμῶνος γαλήνην χαὶ ὑγείαν 

ἀντὶ νόσου χαὶ ζωήν, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ἀντὶ ϑανάτου παρεσχεύασε, 

ἢ ἅτινα δὴ ὁοπΐ. ΜαγκΙφηὰ τινὲς δὲ εὐπαράδεχτοι σοηίοῖο 2 ἐστιν ΜΑΛΗ͂: 

εἰσιν (Ε΄, οτί. τεοῖθ, οἵ, δὰ Ἰΐη, 3 ὃ. πλήϑη] εἰσι πλήϑη χαὶ Ε, πλήϑη καὶ 1, 
4 ἀξόμεϑα Ε: ἀξώμεϑα Η3, ἀρξώμεϑα ΜΑ(Η}), ἀξιώμεϑα ἃ ὅ τῆς] τῇ ΟΕ 

θ᾽ νομίμου Νδηρ.: νομίμω Μ ΛΗ, νομίμως (ΤῈ 9868} ὁ] καὶ ὁ Εὶ Μωσῆς 
ΘΕῊΠ αὐτῇ 11’: αὐτῷ οοίοτὶ Ι0 ἀρχάς ΜΝ: εὐχάς οοἰοτί; (6 Ἰοεἰβ 
ὈΪΌ]1ςἾ5, 405. τοϑρί οἶς, ν. ἰηΐγα 12 τε οἵη. (ἐἘ διαλύτου Ε 13 μνη- 
σϑῆναι (ΤῈ οὗ οἵη. Π 14. παρετέον βογίρ51: παραιτέον Ἀ, παρεατέον Μ(ῚΕῚ,", 

παριτέον ΗΤ," 10 ἐπιστῆσαι ἢ. 18 τέλειον (ἀγαθὸν) σου ϊοῖο 18 τὸν] 

τῶν τὶ 20 ἐννάτου ΔΕῊ δ᾽ (ΟΝ 925 τεττάρων (Εἰ: τεσσάρων ΜΑΠ 

2, 24. ἐγχονισαμένων Μδηρ, 24. αἰζογιη χαὶ] εἰς (ἱ 25 ὅλης (ΕἘῚ3: αὐλῆς 

ΜΑ (Η!}), ἁλούσης σοῃΐοῖο ἀναδεδέχϑαι (ΥΕ 21 παρασχευάσαι (}' 
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τοῦ νιχηφόρου ϑεοῦ τροπαιοφύρον αὐτὸν ἀναδείξαντος, ᾧ χαὶ τὰς δεχά- 

τας χαριστήρια τῆς νίχης ἀνατίϑησι (6 οη. 14,20). χαὶ παντὸς μέντοι 94 

τοῦ ἐλθόντος οὑπὸ τὴν ῥάβδον,“ λέγω δὲ τὴν παιδείαν, ἡμέρου χαὶ τι- 

ϑασοῦ ϑρέμματος τὸ δέχατον ἀποχρίνεται, νόμου προστάξει γινόμενον 

5. οὕγιον“ (νον. 21,32), ἵν᾽ ἐχ πολλῶν διδασχώμεϑα τὴν δεχάδος πρὸς 

φι 

ϑεὸν οἰχειότητα χαὶ τὴν τοῦ ἐννέα ἀριϑμοῦ πρὸς τὸ ϑνητὸν ἡμῶν γένος. Ι Ι ἰ 

δ μι (18.) ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἀπὸ ζῴων | μόνον ἀπάρχεσϑαι δεχάτας, ἀλλὰ χαὶ 95 

ἀπὸ τῶν ὅσα ἐχ γῆς βλαστάνει διείρηται. ,πᾶσα“ γάρ φησι ,δεχάτη 

τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ σπέρματος χαὶ τοῦ χαρποῦ τοῦ ξυλίνου ἐστὶν ἅγιον τῷ 

10 χυρίῳ: χαὶ πᾶσα δεχάτη βοῶν χαὶ προβάτων, χαὶ πᾶν ὃ ἄν διέλϑῃ ἐν 

τῷ αἀριϑμῷ ὑπὸ τὴν ῥάβδον, τὸ δέχατον ἔσται ἅγιον τῷ χυρίῳ“ 

([μὸν. 31,30.82). ὁρᾷς ὅτι χαὶ ἀπὸ τοῦ περὶ ἡμᾶς ὄγχου σωματιχοῦ, 90 

ὃς γεώδης χαὶ ξύλινος ὄντως ἐστίν, οἴεται δεῖν ἀπάρχεσϑαι; ἣ γὰρ ζωὴ 

χαὶ διαμονὴ χαὶ αὔξησις χαὶ ὑγίεια αὐτῷ ϑείχᾳ γίνεται χάριτι. ὁρᾶς δ᾽ 

15 ὅτι χαὶ ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ζῴων ἀλόγων --- ταῦτα δ᾽ εἰσὶν αἱ- 

σϑήσεις --- πάλιν ἀπάρχεσϑαι διείρηται; τὸ γὰρ δρᾶν χαὶ ἀχούειν χαὶ 

ὀσφραίνεσθαι χαὶ γεύεσϑαι, ἔτι δὲ ἅπτεσϑαι δωρεαὶ ϑεῖαι, ὑπὲρ ὧν εὐ- 

χαριστητέον. ἀλλὰ γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς ξυλίνοις χαὶ γηίνοις σώματος 97 

ὄγχοις οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀλόγοις ζῴοις, ταῖς αἰσϑήσεσι, τὸν εὐεργέτην ἐπαινεῖν 

50 διδασχόμεϑα, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ νῷ, ὅς χυρίως εἰπεῖν ἀνϑρωπός ἐστιν ἐν 

ἀνθρώπῳ, χρείττων ἐν χείρονι χαὶ ἀϑαάνατος ἐν ϑνητῷ. διὰ τοῦτο 98 

οἶμαι τὰ πρωτότοχα χαϑιέρωσε πάντα, τὴν δεχάτην, λέγω Λευιτιχὴν 

φυλήν, ἀντιχαταλλαξάμενος πρὸς διατήρησιν χαὶ φυλαχὴν ὁσιότητος χαὶ 

εὐσεβείας χαὶ λειτουργιῶν, αἱ πρὸς τὴν τοῦ ϑεοῦ τιμὴν ἀναφέρονται. 

25 τὸ Ἰὰρ πρῶτον χαὶ ἄριστον ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ὁ λογισμός ἐστι, χαὶ ἄξιον 

Ι. 3. δεχάδας (ΤΕ 2 μέντοι ΗΟΕ: μὲν ΜΑ 3, 4 τιϑασσοῦ ν 4 ϑρέμ- 
ματος ΜΑΗ: πράγματος (ἸΕ, τὴν. Η 6. τοῦ οἴῃ, (Κ᾽ ἐννέα ΜΑ(ΗΠ}): ἐννάτου 
ΘΕΗ’ ὃ ἐκ γῆς ΜΛΗ: γῆς Οὐ, γῆ Εὶ διήρηται Αἰ 9 ἅγιόν ἐστι (ΣΕ 

10 ἂν] ἐὰν ΟΕ 11 ἐστὶν (ΤΕ 12 περὶ οπ!. (Κ᾽ σωματιχὸν (ἱ 

13 ὃς] ὡς Α(Η}) 14. ρυϊιησ χαὶ ΜΑῈ: χαὶ ἡ ΠΟ Η ὑγίεια Η: ὑγεία 66- 

ἰοτὶ ϑείᾳ οἴη. ἃ δ᾽ οἴη. Υ̓ 18. 10 δ᾽ ἐστὶν αἴσϑησις ΟΕ 
(αἣ αἰσϑήσεις σοηϊεῖο 16 διήρηται Δα 10. 11 ἀκούειν ὀσφραίνεσθαί τε χαὶ 
ΘΕ 11 δὲ (ΤΕ: τε ΜΑΗ͂ 11, 18 εὐχαριστέον Εὶ 18. 19 σώματος 
ὄγκοις βεγρ5]: σωματιχοῖς οοαά.; σωματιχοῖς (ὄγκοις) οοηϊ]. Μίδηρ. 20 εἰπεῖν 

ΘΕ: οἵα. ΜΛῊΗ ἐν οι. Ε 21 χρείττω Εὶ χαὶ οπι. ἢ 

22 δεχάτην)] ἀπαρχὴν οοπὶ. Μδηρ, λόγω (ΤΕ, δηΐθ λέγω δαά,, 56 τυγϑὺβ ἀε]. 

δέ ἢ λέγω {δὲλ ὕθπ6 σομΐ. Νδηρ, 24 αἣ ἃ (ὃΕ 25 μοβὶ ἡμῖν δι. 
εἶναι λέγεται, 564 τυγϑιιβ ἀ6]. ἢἢ ὁ 8. 8. ΗΞ, οἵ. ἃ ἐστιν (ἰ, οῃ. ΗῚ 
Ροβὶ χαὶ γᾶ8. ἰὼ ἢ 
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τὰς συνέσεως χαὶ ἀγχινοίας χαταλήψεώς τε χαὶ φρονήσεως χαὶ τῶν 

ἄλλων δυνάμεων, ὅσαι περὶ αὐτόν εἰσιν, ἀπαρχὰς ἀνατιϑέναι ϑεῷ τῷ 

99 τὴν εὐφορίαν τοῦ διανοεῖσθαι παρασχόντι. ἐνθένδε ὁ μὲν ἀσχητιχὸς 

ὁρμηϑεὶς εὐχόμενος εἶπε ,πάντων ὧν ἄν μοι δῷς, δεχάτην ἀποδεχα- 

τώσω σοί“ (66. 28,22), ὃ δὲ χρησμὸς ὃ μετὰ τὰς ἐπινιχίους εὐχὰς ὁ 

ἀναγραφείς, ἃς ὃ τὴν αὐτομαϑῇ κχαὶ αὐτοδίδαχτον λαχὼν ἱερωσύνην 

ποιεῖται Μελχισεδέχ, ,ἔδωχε γὰρ αὐτῷ“ φησίν , δεχάτην ἀπὸ πάντων“ 

(ἄφι.14,20), ἀπὸ τῶν χατ᾽ αἴϑησιν τὸ χαλῶς αἰσϑάνεσθϑαι, ἀπὸ τῶν χατὰ 

100 λόγον τὸ εὖ λέγειν, ἀπὸ τῶν χατὰ νοῦν τὸ εὖ διανοεῖσϑαι. παγχάλως 

οὖν χαὶ ἀναγχαίως ἅμα ἐν εἴδει παραδιηγήματος, ἡνίχα τῆς οὐρανίου τὸ 

χαὶ ϑείας τροφῆς τὸ μνημεῖον ἐν στάμνῳ χρυσῷ χαϑιεροῦτο, φησὶν 

ὡς ἄρα ,τὸ γομὸρ τὸ δέχατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν“ (Εχοά. 16,36). 

ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρίᾳ μέτρα εἶναι δοχεῖ, αἴσϑησις, λόγος, νοῦς" 

αἰσϑητῶν μὲν αἴσϑησις, ὀνομάτων δὲ χαὶ ῥημάτων χαὶ τῶν λεγο- 

101 μένων ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. ἀφ᾽ ἐχάστου δὴ τῶν τριῶν μέτρων 15 

τούτων ἀπαρχτέον ὥσπερ τινὰ ἱερὰν δεχάτην, ἵνα χαὶ τὸ λέγειν χαὶ τὸ 

αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ χαταλαμβάνειν ἀνυπαιτίως χαὶ ὑγιεινῶς χατὰ ϑεὸν 

ἐξετάζηται- τὸ γὰρ ἀληϑινὸν χαὶ [ δίκαιον μέτρον τοῦτ᾽ ἐστί, τὰ δὲ μ. ὃ 

Ι02χαϑ᾽ ἡμᾶς ψευδῆ τε χαὶ ἄδικα. (19.) εἰχότως οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν 

ϑυσιῶν τὸ μὲν δέχατον τοῦ μέτρου τῆς σεμιδάλεως τοῖς ἱερείοις ἐπὶ τὸν 90 

1 τὰς οσοττ. ὁχ τῆς ἢ 2 αὐτῶν ΑΟΝ ὃ. ἀσχητιχὸς ΜΑ: ἀσχητὴς ΠΟΡ 

4 εἶπε] εἶπε χαὶ ΟΕ 1 γὰρ νἱά. 566]. φησιν αὐτῶ ΟΝ 8 ἀπὸ τῶν οἵη. 

ΜΠ', ἀπὸ οι. ἃ Τύχη, 9. αἰζογιιη εὖ ὁπ... Μ 10 παραδείγματος Ε3 
11 μνημόσυνον 6 Οἴειη, Μαηρ. 12 τὸ δέχατον (Κ᾽ (ΟἸειη.): δέχατον ΜΛΗῊΗ 

14. 15 τῶν τοῦ λόγου μερῶν εοῃϊεῖο 15. ὁ βοοϊυάογθιῃ, πἰβὶ ΟἹθιη. δαθογοὶ 
15 μέτρων οἴῃ. (ΟΕ 10 ὥσπερ τινὰ ἱερὰν ἀν: ὥσπερ τινὰ ΜΑΤ|Π,!, ὥστ᾽ ἂν ἱερὰν 
ἘΠ, 11 ὑγιῶς ΟΕ 18 τοῦτό ἐστι α δὲ] γὰρ ΟΕ 

10---15 (ἴδμι. Αἰεα, δίτοιι, Π| ὶ δ ρ». 455 νιν: ἡνίχα γοῦν τῆς οὐρανίου χαὶ ϑείας τροφῆς 
τὸ μνημόσυνον ἐν στάμνῳ χρυσῷ καϑιεροῦσϑαι προσετάττετο, ,τὸ γόμορ" φησί «τὸ δέχατον 

τῶν τριῶν μέτρων ἦν“. ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρία μέτρα, τρία κριτήρια μηνύεται, αἴσϑησις 

μὲν αἰσϑητῶν, λεγομένων δὲ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. 
19---00,14. ἐδ. ἃ 51 χρὴ δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῶν ἄλλων πάντων ὑπεραναβαίνοντας ἐπὶ τὸν 
νοῦν ἵστασθαι, ὥσπερ ἀμέλει χἀν τῷ κόσμῳ τὰς ἐννέα μοίρας ὑπερπηδήσαντας, πρώτην μὲν 
τὴν διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν μιᾷ χώρᾳ τιϑεμένων διὰ τὴν ἴσην τροπήν, ἔπειτα δὲ 
τὰς ἑπτὰ τὰς πλανωμένας τὴν τε ἀπλανῇ ἐνάτην ἐπὶ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὸν ὑπεράνω 

τῶν ἐννέα (ἐννέα ῬοΟΐΓΟΥ ὁ ΤΠ οπ6 ργὸ ϑεῶν, Δίαηρ. αἰσϑητῶν), τὴν δὲ (δὲ νἱά, ἀο]., δὴ 

Πον 1} δεκάτην μοῖραν, ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἀφιχνεῖσϑαι τοῦ ϑεοῦ, συνελόντι φάναι μετὰ τὴν 

χτίσιν τὸν ποιητὴν ἐπιποϑοῦντας. διὰ τοῦτο αἱ δεχάται τοῦ τε οἶφι τῶν τε ἱερείων τῷ 

ϑεῷ προσεχομίζοντο. 
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βωμὸν συνανενεχϑήσεται (Εχοά. 29,40), ὁ δὲ ἔνατος ἀριϑμός, τὸ λεί- 
ψανὴν τοῦ δεχάτου, παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς παραμενεῖ. τούτοις συνάδει χαὶ 108 

ἢ τῶν ἱερέων ἐνδελεχὴς ϑυσία" τὸ γὰρ δέχατον τὸ τοῦ οἶφι σεμιδάλεως 

ἀεὶ διείρηται προσφέρειν αὐτοῖς (ἴον. ὃ,20). ἔμαϑον γὰρ τὸν ἔνατον 
5. ὑπερβαίνοντες αἰσϑητὸν δοχήσει ϑεὸν τὸν δέχατον χαὶ μόνον ὄντα ἀψευ- 

δῶς προσχυνεῖν. ἐννέα 7ὰρ ὃ χόσμος ἔλαχε μοίρας, ἐν οὐρανῷ μὲν 104 

ὀχτώ, τήν τε ἀπλανῇ χαὶ ἑπτὰ τὰς πεπλανημένας ἐν τάξεσι φερομένας 

ταῖς αὐταῖς, ἐνάτην δὲ γῆν σὺν ὅδατι χαὶ ἀέρι" τούτων γὰρ μία συγγέ- 

νεια τροπὰς χαὶ μεταβολὰς παντοίας δεχομένων. οἵ μὲν οὖν πολλοὶ 100 

10 τὰς ἐννέα ταύτας μοίρας χαὶ τὸν παγέντα χόσμον ἐξ αὐτῶν ἐτίμησαν. 

ὃ δὲ τέλειος τὸν ὑπεράνω τῶν ἐννέα, δημιουργὸν αὐτῶν, δέχατον ϑεὸν" 

ὅλον γὰρ ὑπερχύψας τὸ ἔργον ἐπόϑει τὸν τεχνίτην, χαὶ ἱχέτης χαὶ ϑε- 

ραπευτὴς ἐσπούδαζεν αὐτοῦ ενέσϑαι" διὰ τοῦτο δεχάτην ἐνδελεχῇ τῷ 

δεχάτῳ χαὶ μόνῳ χαὶ αἰωνίῳ ὁ ἱερεὺς ἀνατίθησι. τοῦτ᾽ ἐστὶ χυρίως 100 
15 εἰπεῖν τὸ ψυχιχὸν Πάσχα, ἥ (ἀπὸ) παντὸς πάϑους χαὶ παντὸς αἰσϑη- 

τοῦ διάβασις πρὸς τὸ δέχατον, ὃ δὴ νοητόν ἐστι χαὶ ϑεῖον- λέγεται 

Ἰάρ᾽ οδεχάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕχαστος πρόβατον χατ᾽ 

οἰχίαν“ (Εχοά. 13,3), ἵνα ἀπὸ τῆς δεχάτης τῷ δεχάτῳ χαϑιερωϑῇ τὰ 

ϑύματα διατηρηϑέντα ἐν τῇ ψυχῇ χατὰ δύο μοίρας ἐχ τριῶν πεφωτι- 

Ὃ σμένῃ, μέχρις ἄν ὅλη δι᾿ ὅλων γενομένη φέγγος οὐράνιον, οἷα πλησι- 

φαὴς σελήνη χατὰ δευτέρας ἑβδομάδος παραύξησιν, μὴ μόνον φυλάτ- 

τειν ἀλλὰ χαὶ ἱερουργεῖν ἤδη δύνηται τὰς ἀσινεῖς χαὶ ἀμώμους προχο- 

πᾶς. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἱλασμός --- χαὶ γὰρ οὗτος δεχάτῃ τοῦ μηνὸς βεβαι- 107 

1 συναπενεχϑήσεται 4, συναπενεγχϑήσεται ἢ ἔννατος ΑΗΕ 2 παραμενεῖ 

ΜΛῊΠ,": χαταμένει (]ΕῚ,3 τούτω (Τ᾽ 9 ἡ οἴ, ἡ δέκατον] 

ον 6χ οοττ. ΗΣ αἰξ. τὸ οἵω. Εὶ τοῦ οπι.. ΑΗ],: οἶφι ΕἸ,3: οἰφὶ (, 
ὕφι ΠΙ,}, ὑφὴ ΜᾺ 4 ἀεὶ οἴῃ. ΟΝ διήρηται Α(ὶ ἔννατον ΛῊΡ 
ὃ δοχήσει --- δέχατον οἴῃ. ἢ ἑπτὰ οἵη. Τύτγη., ροβί τὰς δά, Μδηρ, 

8 ἐννάτην ΛΕῊ γὴν σὺν 5Βοτῖρβ1: τὴν σὺν ΕἸ,", τὴν ἐν σοίοτὶ 9 ἐπιδεγο- 
μένων (ΟΕ 11 τὸν] τῶν Α δημιουργῶν ἡ ϑεὸν δέχατον ἢ 
12 οἰχέτης Α 15 Εὶ ἀπὸ αὐἰά. Μδηρ., οἵη. οἰΐαπν. ΟἸθιη. πάϑος Κὶ 

11 ἀηἴθ δεχάτη δῇά. τῇ ἴῃ τὰς. ΠΡ τούτου (Ἐς: τοῦ δεχάτου ΜΛῊΗ3, δεχάτου Η! 

18 ἵν᾽ ΘΕ 19 τῇ ον. ΟΕ 19. 20 πεφωτισμένη] ἡ 6 οοττ. Η3 
21 δευτέραν Π],} 2 δύνηται 6 οοττ. Η 28. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἱλασμός (νο] ταὐτὸ 
χαὶ περὶ ἱλασμοῦ) Μδηρ,.: τουτέστιν ἱλασμούς οοὐὰ. ὃ, 94,1 βεβαιοῦνται 

18, 10 ἐδία.: καὶ ἡ τοῦ Πάσχα ἑορτὴ ἀπὸ δεκάτης ἤρχετο παντὸς πάϑους χαὶ παντὸς αἰ- 

σϑητοῦ διάβασις οὖσα. 
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οὔται (1,δν. 23,21), τὸν δέχατον ἱχετευούσης ϑεὸν ψυχῆς χαὶ τὴν τα- 

πεινότητα χαὶ οὐδένειαν τοῦ γενητοῦ περίνοιαν λογισμοῦ πεποιθυίας χαὶ 

τὰς ἐν ἅπασι τοῖς χαλοῖς ὑπερβολὰς καὶ ἀχρότητας τοῦ ἀγενήτου δεδι- 

δαγμένης. ἵλεως οὖν χαὶ ἄνευ ἱχετείας ἵλεως εὐϑὺς γίνεται τοῖς ἕαυ- 

τοὺς χαχοῦσι χαὶ συστέλλουσι χαὶ μὴ χαυχήσει χαὶ οἰήσει φυσωμένοις ---, ὃ 

108 τοῦτ᾽ ἐστὶν ἄφεσις (1μον. 20,9 8.4.), τοῦτ᾽ ἐλευϑερία παντελὴς ψυχῆς 

ὃν ἐπλανήθη τε πλάνον ἀποσειομένης χαὶ πρὸς τὴν ἀπλανῆ φύσιν μεῦ- 

ορμιζομένης χαὶ ἐπὶ τοὺς χλήρους ἐπανιούσης, οὗς ἔλαχεν, ἡνίχα λαμ- 

πρὸν [ ἔπνει χαὶ τοὺς περὶ τῶν χαλῶν πόνους ἤϑλει. τότε γὰρ αὐτὴν ν. 535Μ 

τῶν ἄϑλων ἀγάμενος ὁ ἱερὸς λόγος ἐτίμησε. γέρας ἐξαίρετον δούς, τὸ 

109 χλῆρον ἀϑάνατον, τὴν ἐν ἀφϑάρτῳ γένει τάξιν. τοῦτο χαὶ ᾿Αβραὰμ ὁ 

σοφὸς ἱχετεύει, μελλούσης ἐμπίπρασϑαι λόγῳ μὲν τῆς Σοδομίτιδος γῆς, 
ἔργῳ δὲ τῆς ἐστειρωμένης τὰ χαλὰ χαὶ τυφλῆς τὸν λογισμὸν ψυχῆς, 

ἵν᾽, ἐὰν εὑρεϑῇ τὸ διχαιοσύνης μνημεῖον, ἢ δεχάς, ἐν αὐτῇ, τύχῃ 

τινὸς ἀμνηστίας ((οη. 13,32)" ἄρχεται μὲν οὖν τῆς ἱχεσίας ἀπὸ τοῦ 1Ὁ 

τῆς ἀφέσεως ἀριϑμοῦ, πεντηχοντάδος, λήγει δὲ εἰς δεχάδα, τὴν τελευ- 

10 ταίαν ἀπολύτρωσιν. (20.) ἀφ᾽ οὗ μοι δοχεῖ χαὶ Μωυσῆς μετὰ τὴν 

χιλιάρχων χαὶ ἑχατοντάρχων χαὶ πεντηχηντάρχων αἵρεσιν ἐπὶ πᾶσι 

δεχαδάρχους χειροτονεῖν (Εχοά. 18,25), ἵν᾽, εἰ μὴ δύναιτο διὰ τῶν 

πρεσβυτέρων τάξεων βελτιοῦσϑαι ὁ νοῦς, ἀλλά το! διὰ τῶν ὕστάτων 20 

"1 χαϑαίρηται. παάγχαλον δὲ δόγμα χαὶ ὃ τοῦ φιλομαϑοῦς παῖς ἔμαϑεν, 

ἡνίχα τὴν θαυμαστὴν ἐχείνην ἐπρέσβευε πρεσβείαν, αὐτομαϑεῖ σοφῷ 

προξενῶν οἰχειοτάτην ἀρετήν, ἐπιμονήν. οδέχα 1ὰρ χαμήλους λαμβά- 

νει,“ τὴν δεχάδος, λέγω δὲ παιδείας ὀρϑῆς, ἀνάμνησιν, ἀπὸ πολλῶν 

1 ψυχῆς ϑεὸν Ἡ 2 οὐδένειαν ΠΕ, οὐδενίαν (1}: οὐθϑένειαν ΜΑ, οὐδεμίαν (3 

τοῦ γενητοῦ περὶ πάντα λογισμῷ μεμαϑηκχυίας σοπίοὶο Ἱενητοῦ ΜΗ͂: γεννητοῦ Α, 

γενιχοῦ (Ε΄, νοητοῦ περινοίας Α., περινοίᾳ σοπὶ. Μδηρ, περινοίᾳ χαὶ 

λογισμῷ πεπονϑυίας εοηὶ. ΟὉἢ ἢ 3. τὰς] τοῖς ἢ ἄλλοις ΟΕῚ, τοῦ 

τὸ τοῦ ΔῊ (ἢΐς τὸ Γυγβιβ (6].) ἀγεννήτου οοὐὰ. Ὁ, 4 δεδιγμένης Ε᾿, 
δεδειγμένης 1,3 4 χαὶ) ὁ χαὶ (ἱ ἱχεσίας (ΟΕ γίγνεται Μ 

ὃ στέλλουσι ἃ χαὶ οἰήσει οὐ). ΟΕ ἱ ὃν (ἱ τε οτῃ. Εὶ 9 τοὺς οἱ 
πόνους Μδηγ.: τοῖς εἰ πόνοις ὁοοὐά, ἤϑλει Μαημ.: ἤνϑει ΜΑῊΕ, ἤνϑη α 

10 ἐτίμησεν Η 11 χλῇρον] καὶ λόγον Η φϑαρτῶ (ΤΕ (διὰ) τοῦτο 
Μδῃρ. 14 ἵνα ἃ σημεῖον ὁοπὶ, Μαῃρ. 15 ἀμνηστείας Εὶ 

11 Μωσῆς εοὐά. 18 χιλιαρχῶν καὶ ἑχατονταρχῶν καὶ πεντηχονταρχῶν (Κ᾽ 
19 δεχάρχους (Η: 30 πρεσβυτάτων ΔῊ τοι] τι Εὶ 21 δὲ δόγμα Μαδηρ. 

Χ οοαΐτςο Οχου. ΟΟἸ]οσὶ! Νονὶ 148: δίδαγμα ΜΑ(ΪΕῊ, δεῖγμα 1, χαὶ οπ). (ὦ 
324 δὲ οἴω. ἡ 
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᾿ -- ἀπείρων μὲν οὖν τοῦ χυρίου μνημῶν. λαμβάνει δὲ χαὶ τῶν ἀγαϑῶν 112 

ἐχείνου“ (ἀοη. 24,10) δῆλον ὡς οὐχ ἄργυρον οὐδὲ χρυσὸν ἤ τινα 

ἄλλα τῶν ἐν ὕλαις φϑαρταῖς --- τὴν γὰρ ἀγαϑοῦ πρόσρησιν οὐδέποτε 

τούτοις ἐπεφήμισε Μωυσῆς ---- ἀλλὰ τὰ γνήσια, ἃ δὴ ψυχῆς ἐστι 
85. μόνα, ἐφοδιάζεται χαὶ ἐμπορεύεται, διδασχαλίαν, προχοπήν, σπουδήν, 

πόϑον, ζῆλον, ἐνθουσιασμούς, προφητείας, τοῦ χατορϑοῦν ἔρωτα: οἷς 118 

ἐμμελετῶν χαὶ ἐνασχούμενος, ὅταν ὥσπερ ἐχ πελάγους ἐνορμίζεσϑαι 

λιμένι μέλλῃ, λήψεται δύο μὲν ἐνώτια, ἀνὰ δραχμὴν δλχήν, ψέλια δὲ 

δέχα χρυσῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῆς προξενουμένης (θη. 24,22. ὦ 

10 ϑεοπρεποῦς χύσμου, δραχμὴν μίαν εἶναι τὸ ἄχουσμα χαὶ μονάδα ἀρραγῆ 

χαὶ ὀλχὸν φύσει --- ἀχοὴν γὰρ οὐδενὶ σχολάζειν ἐμπρεπές, ὅτι μὴ 

λόγῳ ἑνί, ὃς ἄν τὰς τοῦ ἑνὸς ἀρετὰς χαὶ μόνου ϑεοῦ χαλῶς διεξέρχη- 

ται --- δέχα δὲ χρυσῶν τὰ ἐγχειρήματα" πράξεις γὰρ αἱ χατὰ σοφίαν 

τελείοις ἀριϑμοῖς βεβαιοῦνται, χαὶ ἔστιν ἐχάστη τιμιωτέρα χρυσοῦ. 

15 (21.) τοιαύτη τίς ἐστι χαὶ ἥ ἀριστίνδην ἐπιχριϑεῖσα τῶν ἀρχόντων 114 

εἰσφορά. ἣν ἐποιήσαντο, ἡνίχα ἢ ψυχὴ χατασχευασϑεῖσα ὑπὸ φιλοσο- 

φίας ἱεροπρεπῶς τὰ ἐγχαίνια ἦγεν αὐτῆς εὐχαριστοῦσα τῷ διδασχάλῳ 

χαὶ ὑφηγητῇ ϑεῷ. οϑυΐσχην γὰρ δέχα χρυσῶν πλήρη ϑυμιάματος 

ἀνατίϑησιν“ (Νυπι. 1,14), ἵνα τὰς ὑπὸ φρονήσεως χαὶ πάσης ἀρετῆς 
20 ἀναδιδομένας αὔρας ὃ μόνος ἐπιχρίνῃ σοφός. ἐπειδὰν δὲ δόξωσιν εἶναι 110 

Ρ. 530 Μ. προσηνεῖς, τὸ ἐφύμνιον [ ἄσεται Μωυσῆς λέγων: ὠσφράνθη χύριος 

ὀσμὴν εὐωδίας“ (θη. 8,21), τὸ ὀσφρανθῆναι τιϑεὶς ἐπὶ τοῦ συναινέ- 

σαι" οὐ γὰρ ἀνθρωπόμηρφος οὐδὲ μυχτήρων ἤ τινων ἄλλων ὀργανιχῶν 

μερῶν χρεῖος. προϊὼν δὲ χαὶ τὸ ϑεῖον ἐνδιαίτημα, τὴν σχηνήν, 11 

25. οδέχα αὐλαίας“ (Εχοά. 20,1) ἐρεῖ’ τὸ γὰρ τῆς ὅλης πῆγμα σοφίας 
ἀριϑμὸν τέλειον εἴληχε, δεχάδα: σοφία δὲ αὐλὴ χαὶ βασίλειόν ἐστι τοῦ 

πανηγεμόνος χαὶ μόνου βασιλέως αὐτοχράτορος. ὃ μὲν δὴ νοητὸς οἶχος 17 

1 ἀπείρων μὲν οὖν ΜΑ (ἢ): ἀποπειρωμένου (τῶν αὐά. 6) ΟΕΗΞ, χαὶ ἀπείρων ὅσων 

σοῃίοῖϊο τοῦ] τῶν τοῦ (ἰ λαμβάνειν Καὶ (ἀπὸ) τῶν ὁχ ΠΠΧΧ σοηϊοῖο 

2 ἀργύριον ΜΑ, 0 βογνυδίο ἴοτγι. ἰθᾷ. χρυσίον οὐδὲ] καὶ (ΣΕ 2, ὃ ἢ τινα 
ἀλλὰ (5) ΟΕ: τινα ἀλλὰ ΜΑΗ, τιν᾽ ἢ ἄλλον 5. ἐν οἴῃ. Ε πρόρρησιν 
4 Μωσῆς ΛΕῊ θ ἐνθουσιασμοῦ ΟΕ 8 μὲν δύο Η ψέλια ΜΠ: ψέλλια ΛΟῈ 
10 μίαν Ματκὶαηὰ: μὲν εοἀά,, μὲν μίαν οοπίοϊο 11 φύσει Α: φύσιν οοἰετὶ ἀκοὴν 

ΜΑ: ἀχοὴ Ε, ἀχοῇ ΟΝ 12, 18 διεξέρχεται (ἰ 1 χρυσῶν Η],! 10 χατα- 
σκηϑεῖσα Μδηρ. 10. 11 σοφίας ΟΕ 11 ἑαυτῆς ΟΕ, αὑτῆς ΗΣ διδασχα- 
λίω Εὶ 19 ἀπὸ σοηϊοῖϊο 21 Μωσῆς (ΟΕ 22 τοῦ ΜΑῈ: τῶ Η, οἴη. α 
2, 38 συνήνεσεν Ε΄, συνηνεσ, ἰασιπα ὃ |Π|., αἱ (ἱ 24 προϊδὼν ΛΑ(Η ἢ) δ᾽ αὐλέας 

ΜᾺ (ἔχειν) ἐρεῖ Μᾶηρ. 
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-»} οὗτος, αἰσϑητὸς δ᾽ ὁ χύσμος ἐστίν, ἐπεὶ χαὶ τὰς αὐλαίας ἐχ τοιούτων ὃ 

συνύφηνεν, ἃ τῶν τεττάρων στοιχείων σύμβολα ἐστιν: ἐχ γὰρ βύσσου 

χαὶ ὑαχίνϑου καὶ πορφύρας χαὶ χοχχίνου δημιουργοῦνται (1014.). τεττά- 

ρων, ὡς ἔφην, ἀριϑμῶν. σύμβολον δὲ γῆς μὲν ἢ βύσσος --- φύεται 

γὰρ ἐχ ταύτης ---, ἀέρος δὲ ὁ δάχινθος --- μέλας γὰρ οὗτος φύσει ---, 5 

ὕδατος δὲ ἢ πορφύρα --- τὸ γὰρ τῆς βαφῆς αἴτιον ἐχ ϑαλάττης, ἢ 

ὁμωνυμηῦσα χόγχη ---. πυρὸς δὲ τὸ χόχχινον" ἐμφερέστατον γὰρ φλογί. 

118 πάλιν γΞ μὴν Αἴγυπτον ἀφηνιάσασαν, ἡνίκα τὸν ἀντίϑεον ἀπεσέ- 

μνυνε νοῦν τὰ παράσημα τῆς βασιλεία: ἀναδοῦσα αὐτῷ, τὸν ϑρόνην. τὸ 

σχῆπτρον, τὸ διάδημα, δέχα πληγαῖς χαὶ τιμωρίαις ὃ τῶν ὅλων ἐπίτρο- 10 

119 πος χαὶ χηδεμὼν νουϑετεῖ. τὸν αὐτὸν δὲ τρύπην χαὶ ᾿Αβραὰμ ὑπισχνεῖ- 

ται τῷ σοφῷ οὔτε πλειόνων οὔτε ἐλαττόνων, ἀλλὰ αὐτὸ μόνην δέχα 

ἐϑνῶν ἀπώλειαν χαὶ παντελῆ φϑορὰν ἐργάσεσϑαι χαὶ τὴν τῶν ἀναιρε- 

ϑέντων χώραν δώσειν τοῖς ἐγγόνοις αὐτοῦ (θη. 10, 18---20), παντα- 

χοῦ δεχάδι χαὶ πρὸς ἔπαινον χαὶ πρὸς ψόγον χαὶ πρὸς τιμὴν χαὶ πρὸς 15 

120 χόλασιν χαταχρῆσϑαι διχαιῶν. χαίτοι τί τούτων μεμνήμεθα; τὴν γὰρ 

ἱερὰν χαὶ ϑείαν νομοϑεσίαν δέχα τοῖς σύμπασι λόγοις Μωυσῆς ἀναγέγρα- 

φεν" οὗτοι δέ εἰσι ϑεσμοί, τῶν χατὰ μέρος ἀπείρων νόμων γενιχὰ χε- 

φάλαια, ῥίζαι χαὶ ἀρχαὶ (χαὶδ πηγαὶ ἀέναοι διαταγμάτων προστάξεις χαὶ 

ἀπαγορεύσεις περιεχόντων ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν χρωμένων. 90 

ΙΣ] (22.) Εἰκότως οὖν μετὰ δεχαετίαν τῆς εἰς Χαναναίων γὴν ἀφίξεως 
ἢ πρὸς τὴν ἼΛγαρ χοινωνία γίνεται’ οὐ γὰρ εὐϑὺς λογιχοὶ γενόμενοι 

πλαδώσης ἔτι τῆς διανοίας ὀρεχϑῆναι παιδείας τῆς ἐγχυχλίου δυνάμεϑα, 

ἀλλ ἐπειδὰν σύνεσιν χαὶ ἀγχίνοιαν χραταιωσάμενοι μηχέτι χούφῃ χαὶ 

1 δὲ ΟΕ ἐπειδὴ Υ αὐλέας ΜΑ ἐχ] ἐκ τῶν (ΟΕ 2 τεττάρων ΜΑ: 
τεσσάρων ΠΕ σύμβολα στοιχείων ΟΕ ὃ χόχχου ΟἿ᾽ ὦ, 4 τεσσάρων Υ 
4 ἀριϑμῷ Μδηρ. ἢ δὲ ὁ ΜΔ: δὲ ἢ, ἡ (Κ᾽ φύσει γὰρ μέλας οὗτος ΟΕ 

ὺ δ᾽ (ὁὔΕ ϑαλάσσης (ὍἸΕ  χόγχγη ΜΑ (ΑΛ οχ οοτγ.): χόχλη (ΟΕ, χογχύλη Η, 

Ρτΐυβ Δ 8 Αἰγύπτου Εὶ Ροβὶ Αἴγυπτον αἰά. μὲν ΜΛῊ ἀφηνιάσας, ἰ{πὶ ταϑ. (ἱ 

ἀντίϑεον Μαῦρ.: ἀντίϑετον οοὐά. 11 χαὶ ᾿Αβραὰμ. τρόπον ἱγαηβροβ. ΟΝ 
12 ἀλλ ψἌῈ αὐτῷ ρμτγίιβ Οἱ 13. ἐργάσεσϑαι βογρ5ὶ: ἐργάσασϑαι οοὐά. 14 δώσειν] 
δοῦναι ἃ 1ὃ δεχάδι) δὲ (ἐῈ 1Ὁ καταχρήσασϑαι (ΠΕ (ΠΗ 7) γὰρ οπὶ. 
ΟἹ 17 νομοϑεσίαν δηρ.: ἐχχλησίαν οοὐὰ. Μωσῆς ΟΕ 18 γενιχὰ ΜΑΤῚ: 

γενικαὶ ἀρεταὶ χαὶ (᾿, γενιχαὶ καὶ ἀρεταὶ χαὶ Καὶ 19. χαὶ αὐἰά, Μδηρ. οἱ σοῃῆσιηδγθ 
γἱάἀθίαγ Ἰθοιίο πηοάο οοιηποιηογαία ἰη ΟἿ᾽ ἀέναοι ΝΜ : ἀένναοι ἈΠΕ 
καὶ] δὲ χαὶ Ρ6Γ Θγγόγοιῃ Μδην. 20 χρησομένων σοῃΐοῖο 21 Χαναναίων (ἰ : 

τὴν Χαναναίων Ἐ, χαλδαίων ΜΑῊ γῆν Εν: γῆς σοίοτγί, αὰοὸ βογγδίο ἐκ Χαλδαίων 

οοηΐ, Μδηρ. 22 γίνεται χοινωνία (ἱ γενόμενοι σοτγ. 6 γινόμενοι Η 

24. χρατερωσάμενοι (ἐδ χωφῆ ΜΛῊ 
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ἐπιπολαίῳ, ἀλλὰ βεβαίᾳ χαὶ παγίᾳ Ἰνώμῃ περὶ ἁπάντων χρώμεϑα. 

31 Μ. διὸ τἀχόλουϑον προσυφαίνεται | τὸ ,εἰσῆλϑε πρὸς ΓΑγαρ“ (θη. 10,4)" 122 

ἦν Ἰὰρ ἁρμόττον τῷ μανθάνοντι πρὸς ἐπιστήμην διδάσχαλον φοιτᾶν, 

ἵνα ἀναδιδαχϑῇ τὰ προσήχοντα ἀνθρώπου φύσει παιδεύματα. νυνὶ μὲν 

δ ὁ γνώριμος εἰς διδασχάλου βαδίζων εἰσάγεται" προεχτρέχει δὲ πολλά- 

χις ἐξοιχίσασα φϑόνον ἀφ᾽ ἑαυτῆς χαὶ τοὺς ἔχοντας εὐφυῶς ἐπισπᾶται. 

τὴν γοῦν ἀρετήν, Λείαν, ἔστιν ἰδεῖν προαπαντῶσαν χαὶ λέγουσαν τῷ 138 

ἀσχητῇ: πρὸς μὲ εἰσελεύσῃ σήμερον“ (θη. 80,10), ἡνίχα ἐχεῖνος 

ἀγρόϑεν ἐπανήξει. ποῦ γὰρ ὥφειλεν (εἰσλελϑεῖν ὁ τῶν ἐπιστήμης σπερ- 

10 μάτων χαὶ φυτῶν ἐπιμελητής, ὅτι μὴ πρὸς τὴν γεωργηϑεῖσαν ἀρετήν: 

(23.) ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ἀποπειρωμένη τῶν φοιτητῶν, ὡς ἔχουσι προϑυ- 134 

μίας χαὶ σπουδῆς, οὐχ ὑπαντᾷ μέν, ἐγχαλυψαμένη δὲ τὸ πρόσωπην 

ὥσπερ Θάμαρ ἐπὶ τριόδου χαϑέζεται, πόρνης δόξαν παρασχοῦσα τοῖς 

ὁδῷ βαδίζουσιν (θη. 38,14.15), ἵνα οἱ περιέργως ἔχοντες ἀναχαλύ- 

16 ψαντες ἀναφήνωσι χαὶ χαταϑεάσωνται τὸ ἄψαυστον χαὶ ἀμίαντον χαὶ 

παρϑένιον ὄντως αἰδοῦς χαὶ σωφροσύνης ἐχπρεπέστατον χάλλος. τίς 125 

οὖν ὁ ἐξεταστιχὸς χαὶ φιλομαϑὴς χαὶ μηδὲν ἄσχεπτον χαὶ ἀδιερεύνητον 

τῶν ἐγχεχαλυμμένων πραγμάτων παραλιπεῖν ἀξιῶν ἐστιν, ὅτι μὴ ὃ 

ἀρχιστράτηγος χαὶ βασιλεὺς καὶ ταῖς πρὸς ϑεὸν ὁμολογίαις ἐμμένων τε 

50. χαὶ χαίρων, ὄνομα ᾿Ιούδας: ,,ἐξέχλινε“ γάρ φησι ,πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν 

χαὶ εἶπεν" ἔασόν με εἰσελθεῖν πρὸς σέ“ (θά. 10) --- ἀλλ᾿ οὐχ ἔμελλε 

1 ἐπιπολέω α ἀλλὰ βεβαία χαὶ παγία ΜΛῊ: βεβαία (βεβαίω (1) δὲ καὶ παγίω 

σξε Δηΐο περί διά, τῇ Μ, τῇ ἁπάντων ἡ 2 τἀχόλουϑον ΜΗ: τὸ ἀχό- 

λουϑον ΛΟΕ εἰσῆλϑε Εν: εἴσελθε οοἰοτὶ πρὸς τὴν Ἄγαρ (ΟΕ 9. ἐπιστήμην 

ΜΑ: ἐπιστήμης (Ε΄, ἐπιστήμονα 4 ἀνθρώπου οτῃ. Εὶ ὃ διδασχάλου ΜΑΗ͂!: 
διδασχαλίαν (ἰ ἘῊ3 βαδίζειν προσάγεται ΜΛ(Η") προεχτρέχειν 1,3 
δὲ οτ. ΕἸ,2 0 ἐξοιχήσας ἄφϑον᾽ ἀφ᾽ Εὶ ἐπίσταται (ὦ Ἰ λίαν ἃ 
προυπαντῶσαν (Ε 8 ἀσκητῇ (1Ε: ἀϑλητῇ ΜΑῊ 9. ἐπανήει ἃ: ἐπανίη εἴ Α, ἐπανίη 

ΜΗΕ ποῖ ΟΝ εἰσελϑεῖν Μδῃρ.: ἐλϑεῖν ἐοὐα. 10 ἐπιμεληϑείς (1Ε 

11 πῶς (Κ᾽ ἔχουσα 1,’ 18 ἡ θάμαρ ΘΕ. παρέχουσα (ΤΕ (864 εἴ. οἰ 

ΟἸδα..) 14 ἵν᾽ (ὁΕ 10 χαταϑεάσοιντο (οἴη. τὸ) (ἷΚ᾽ 10 παρϑένειον 

ΜΑ εὐπρεπέστατον α 18 ἀπολιπεῖν (ΤΕ, χαταλιπεῖν Α (εἴ. ΟἸΘι..) 

ὁ οὐ. (.ὃΝ 19. ροβὲ ἀρχιστράτηγος δά, καὶ στρατηγὸς ΜᾺ ταῖς ομῃ. 

ΟΕ ϑεὸν οἴῃ. Ε 20 πρὸς αὐτήν φησι ΜΑ 1 ἀλλ ἀρ᾽ Μαδῃρ. 

11 55. Οἴεπι. Αἰες ϑίγοιι. 1 ὃ 31 ρ. 394 Ρ.: ἔχοις δ᾽ ἂν καὶ ἄλλην εἰχόνα τῶν εἰρημένων 
τὴν Θάμαρ ἐπὶ τριόδου καϑεσϑεῖσαν χαὶ πόρνης δόξαν παρασχοῦσαν, ἣν ὁ φιλομαϑὴς ᾿]οὐ- 
δας --- δυνατὸς δὲ ἑρμηνεύεται --- ὁ μηδὲν ἄσχεπτον χαὶ ἀδιερεύνητον χαταλιπὼν ἐπεσχέ- 

Ψατο χαὶ πρὸς αὐτὴν ἐξέχλινεν σῴζων τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν ὁμολογίαν, 

ῬΒουΐθ ορότα νο]. ΠῚ. ῃ 
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παραβιάζεσθϑαι --- χαὶ σχηπεῖν, τίς τε ἢ. ἐγχεχαλυμμένη δύναμίς ἐστι 

120 χαὶ ἐπὶ τί παρεσχεύασται. μετὰ τοίνυν τὸ εἰσελϑεῖν γέγραπται, χαὶ 

συνέλαβε“ (νά. 18) χαὶ τὸ τίς“ ῥητῶς οὐ μεμήνυται" συλλαμβάνει 

γὰρ καὶ συναρπάζει ἢ μὲν τέχνη τὸν μανθάνοντα ἐρωτιχῶς ἔχειν ἀνα- 

πείθουσα ξαυτῆς, ὃ δὲ μανθάνων τὴν διδάσχουσαν, ὁπότε φιλομαϑὴς ὁ 

1217 εἴη. πολλάχις δέ τις τῶν μέσας ἐπιστήμας ὑφηγουμένων γνωρίμου 

τυχὼν εὐφυοῦς ηὔχησεν ἐπὶ τῇ διδασχαλίᾳ μόνος ὑπολαβὼν τῷ φοιτητῇ 

γεγονέναι τῆς εὐμαϑίας αἴτιος, χαὶ μετεωρίσας χαὶ φυσήσας ξαυτὸν 

ὑψαυχενεῖ χαὶ τὰς ὀφρῦς εὖ μάλα ἀνασπάσας τετύφωται χαὶ παρὰ τῶν 

βουλομένων συνδιατρίβειν πάμπολλα αἰτεῖ" οὖς δ᾽ ἄν αἴσϑηται πένητας 1ὸ 

μέν, διψῶντας δὲ παιδείας, ἀποστρέφεται, ὥσπερ ϑησαυρόν τινα σοφίας 

128 μόνος ἀνευρηχώς. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ,ἐν γαστρὶ ἔχειν“, οἰδεῖν χαὶ τετυ- 

φῶσϑαι χαὶ ὄγχον πλείονα τοῦ μετρίου περιβεβλῆσϑαι, δι’ ὧν χαὶ τὴν 

χυρίαν τῶν μέσων ἐπιστημῶν, ἀρετήν. ἔδοξαν τινες ἀτιμάζειν, ἐπίτιμον 

129 οὖσαν ἐξ ἑαυτῆς. ὅσαι υὲν οὖν ψυχαὶ μετὰ φρονήσεως χυοφοροῦσι 15 

πραγμάτων τίχτουσιν ὅμως. τὰ συγχεχυμένα διαχρίνουσαι χαὶ [ διαστέλ- μ. 898 Ν. 

ληυσαι, χαϑάπερ ἢ ̓ Ρεβέχχα --- λαβοῦσα γὰρ ἐν 1αστρὶ τῶν διττῶν 

διανοίας ἐϑνῶν ἐπιστήμην, ἀρετῆς τε χαὶ χαχίας, εὐτοχία χρωμένη τὴν 

ἑχατέρου φύσιν διαστέλλει τε χαὶ διαχρίνει (θη. 25,23) ----- ὅσαι δὲ ἄνευ 

φρονήσεως, ἢ ἀμβλίσχουσιν ἢ δύσεριν χαὶ σοφιστὴν βάλλοντα χαὶ τοξεύ- 30 

180 οντα (θη. 21,20) ἣ βαλλόμενον χαὶ τοξευόμενον ἀποχύουσι. χαὶ μή- 

ποτε εἰχύτως" αἱ μὲν γὰρ λαμβάνειν, αἱ δὲ ἔχειν ἐν γαστρὶ οἴονται. 

παμιεγέϑους (οὔσης) διαφορᾶς. αἱ μὲν γὰρ ἔχειν νομίζουσαι τὴν αἷρε- 

σιν χαὶ γένεσιν ἑαυταῖς ἐπιγράφουσαι σεμνομυϑοῦσιν, αἵ δὲ λαμβάνειν 

ἀξιοῦσαι τὸ μὲν μηδὲν οἰχεῖον ἐξ ἑαυτῶν ἔχειν συνομολογοῦσι, τὰ δὲ Ὁ 

σπέρματα χαὶ τὰς γονὰς ἔξωϑεν ἀρδομένας χαταλαμβάνουσαι χαὶ 

1 τίς] τῆς α ἡ ἧς (ΟΕ 9. συνέλαβεν Η καίτοι τίς Μδηρ. οὐκ ἐμήνυσε 

σε Ὁ δέ τις τῶν (τὰς [ογί. Δ.) μέσας ἐπιστήμας 5οτίρδὶ: δέ τινα τῶν μέσων ἐπι- 

στημῶν εοο6ά. ὑφηγουμένων βογῖρ81: ὑφηγουμένου ΜΑ(Ε; ὑφηγουμένη ΗΔ, αἰ υἱά.: 
ὑφηγούμενος Υ ἡ εὐφυῶς Εὶ τὴν διδασχαλίαν ΟΕ τῶν φοιτητῶν Η 
8. μετεωρήσας χαὶ ΛΕ, μετεωρήσασϑαι (ὦ 9 ἀπανασπάσας ἃ τετύφλωται Εὶ 

12 τουτέστι ΛΗΕ 15 διὸ χαὶ οσοηίοΐο, δι᾽ ὃν (86. ὄγχον) καὶ οοπὶ. Οομ πη 

15 αὐτῆς ΟΕ μεσταὶ ὁοηϊ. δαηρ,. κυοφοροῦσιν, ζἄνε) σοπίοϊο (ἰδιότητας) 

τίχτουσιν ὁμοίως σοῃΐ. Οὐδ ὁμοίως γο6] οὕτως ὁοπὶ. Νδηρ., ἀπόνως σοηϊοῖο 11 ὃιτ- 

τῶν] ὃι Εὶ 18 διανοίας ,«σοὐΐσοβ ποππῈ}}}" (Μδηρ.): διανοίαις οοὐὰ,, ἐπινοίας σοηὶϊ. 

Νίδην, 19 διαχρίνει τε χαὶ διαστέλλει ΟΕ ὃ (ΠΕ 21. 2329 μήτ᾽ 0ΟΕ 
39 παμμεγέϑους διαφορᾶς) ους οἱ ας ἱπ τῆβ. ἢ! οὔσης δα, Μδηρ, 28. 24 εὕρε- 
σιν (}Ἐ, σπορὰν ὁοοπὶ. ΜΝδῃρ. 25 ἀξιοῦσι (ΚΕ αὐτῶν ἃ συνομολογήσουσι ΟΝ 

20 χαταλαμβάνουσαι βοτὶρβὶ: καταλαμβάνουσι σα. χαὶ 5. 5. ἢ 
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ϑαυμάζουσαι τὸν διδόντα χαχὸν μέγιστον. φιλαυτίαν, ἀγαϑῷ τελείῳ, ϑε»- 

σεβείχ, διωϑοῦνται. (24.) τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὰ νομοϑετιχῆς τῆς 13] 

παρὰ ἀνθρώποις χατεβλήϑη σπέρματα" , ἣν γάρ τις“ φησίν, ἐχ τῆς φυλῆς 

Λευί, ὃς ἔλαβε τῶν ϑυγατέρων τῶν Λευί, χαὶ ἔσχεν αὐτήν. χαὶ ἐν γαστρὶ 

ἔλαβε χαὶ ἔτεχεν ἄρρεν" ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ὃν ἐσχέπασαν αὐτὸ μῆνας 

τρεῖς“ (Εχοά. 2,1. 3). οὗτός ἐστι Μωυσῆς, ὁ χαϑαρώτατος νοῦς, ὁ 132 

ἀστεῖος ὄντως, ὁ νομοϑετιχὴν ὁμοῦ χαὶ προφητείαν ἐνθουσιώσῃ χαὶ ϑεο- 

φηρήτῳ σοφία λαβών, ὃς γένος ὧν τῆς Λευιτιχῆς φυλῆς χαὶ τὰ πρὸς 

πατρὸς χαὶ τὰ πρὸς μητρὸς ἀμφιϑαλὴς τῆς ἀληϑείας ἔχεται. μέγιστον 133 

10 δὲ ἐπάγγελμα τοῦ γενάρχου τῆς φυλῆς ἐστι ταύτης" ϑαρρεῖ γὰρ λέγειν, 

ὅτι αὐτός μοι μόνος ἐστὶ ϑεὸς τιμητέος (Εχοά. 20,3), ἄλλο δ᾽ οὐδὲν 

τῶν μετ᾽ αὐτόν, οὐ γῆ, οὐ ϑάλασσα, οὐ ποταμοί, οὐχ ἀέρος φύσις, οὐ 

ων 

πνευμάτων οὖχ ὡρῶν μεταβολαί, οὐ ζῴων οὐ φυτῶν ἰδέαι, οὐχ ἥλιος, 
οὐ σελήνη, οὐχ ἀστέρων πλῆϑος ἐν τάξεσιν ἐναρμονίοις περιπολούντων, 

15 οὐχ ὁ σύμπας οὐρανός τε χαὶ χύσμος. μεγάλης χαὶ ὑπερφυοῦς ψυχῆς 134 

τὸ αὔχημα, γένεσιν ὑπερχύπτειν χαὶ τοὺς ὅρους αὐτῆς ὑπερβάλλειν χαὶ 

μόνου τοῦ ἀγενήτου περιέχεσϑαι χατὰ τὰς ἱερὰς ὑφηγήσεις, ἐν αἷς διεί- 

ρηται ,ἔχεσϑαι αὐτοῦ“ (Πουὶ. 30,20). τοιγάρτοι τοῖς ἐχομένοις χαὶ 

ἀδιαστάτως ϑεραπεύουσιν ἀντιδίδωσι χλῆρον αὑτόν. ἐγγυᾶται δέ μου 
0 τὴν ὑπόσχεσιν λόγιον, ἐν ᾧ λέγεται" οχύριος αὐτὸς χλῆρος αὐτοῦ“ 

1 ϑαυμάζουσαι (βῖς οἰΐδιῃ ν) τὸν διδόντα βογρβὶ: θαυμάζουσι τὸν διδόντα ΜΑ, τὸν διδόντα 

ϑαυμάζουσι ΟΕἸ,3, τὸν διδόντα ἢ Ἰ. 2 ϑεοσέβειαν ΜΑ 2 διορϑοῦνται ὁοη]. 

Μδησ, ὃ. παρ᾽ (Γ᾽ τις] τι Εἰ, οἵα. ἡ Ροβὲ φυλῆς αὐ. τῆς ΜΠ’ 

4 ροϑὲ Λευί δα. Ἀβραάμ ΟΕ, Ἀμράμ Μαῃρ. ὃς] χαὶ ΟΕ τῶν ϑυγατέρων τῶν 
Λευΐ ΜΑῊ: γυναῖχα ᾿Ιοχάβελ (Κ᾽ ἔσχεν ΟΕ: ἔσχηχεν ΜΛῊ αὐτὴ (ὖἙ 
ὃ ἔλαβε] ἔτεχε ἢ αὐτὸ οἴη. (ΕἸ, ὃ Μωσῆς ΟΕ 1 προφητιχὴν (ΕἸ, 
ἐνδουσιώϑη Α,, ἐνθουσιώσει Ο, ὁμοῦ ἐνθουσιώση ΕἸ,3 8 σοφία ΜΑΛῊ: μανία (1 
ὃς ΘΕΗ5: οὐ, ΜΑ(Π}) γένος οἵη. ΟΕ ὧν] ὃν 9 ἀμφιϑαλὲς Η3, 
ἀπαμφιασϑεὶς (1Ε]1,3 10 ἀπάγγελμα Μ, ἐπαύγημα εοηὶ. Μδηρ, γενάρχου ΔῈ: 
γεννάγχου ΠΗ, γενεάρχου ΜΠ' λέγων (ἱ 11 ἐστὶν ὁ ϑεὸς ἢ τιμή, 
ὅσα δ᾽ ἄλλα οὐδὲν (ΣΕ ἀλλ᾽ οὐδὲν α 12 τῶν μετ᾽ αὐτὸν οι, ΗἹ],! 
μεϑ᾽ ἑαυτὸν ΟΕἸ,3 Ργϊπηθτη οὐ] οὐχὶ ΟΕἸ,3 αἰϊθγα πη οὐ ΑΗ],}: οὐχὶ 
ΜΟ6ΕῚ,; ϑάλαττα (ΤῈ [ογϊα οὐ ΘῈ: οὐχὶ ΜῊ φύσεις Εὶ 
1Ὁ οὖχ ὡρῶν Μαγκὶαπ : οὐχ ἀέρων ΜΑΗ͂, οὐ χαιρῶν (ΚΓ 14 ἐναρμονίαις ΜᾺ 
10 ὑποχύπτειν Η! ὑπερβαίνειν (ΕἸ, 117 μονονοὺ τοῦ (ὦ ἀγεννήτου 
ΘΕ 17. 18 διήρηται (ἰ, δ᾽ εἴρηται ἃ 19. ἀντιδώσει ΕἸ,2, ἀντιδόσει ( 

αὑτόν Η2: αὐτόν οοἰοτὶ ἐγγυεῖται Ια 230 αὐτὸς οἴη. ἢ αὐτοῦ ΜΛΗ: αὐτῶ 
ΟΕ, αὐτῶν οοπίοῖο, αυοὰ ἐἐ ρμέαπι. ἃ 08. ποὴ ἀδυπΐ ἴῃ ἀπ θίαμη γοσάᾶγο; παθϑὶ δηΐιῃ 
εἰἴδτη Το δ ι8 

τῈ 
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130 (Πουΐ. 10,9). οὕτως ἐν γαστρὶ λαμβάνουσαι μᾶλλον ἢ ἔχουσαι αἱ 

Ψυχαὶ τίχτειν πεφύχασι. χαϑάπερ δ᾽ οἱ σώματος ὀφθαλμοὶ πολλάχις 

μὲν ἀμυδρῶς πολλάχις δὲ τηλαυγῶς ὁρῶσι, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ 

τῆς ψυχῆς ὄμμα τοτὲ μὲν ὑποσυγχεχυμένας χαὶ ἀδήλους τοτὲ δὲ χαϑα- 

136 ρὰς χαὶ τρανὰς δέχεται τὰς ἀπὸ τῶν πραγμάτων | ἰδιότητας. ἢ μὲν μ. 5239. 

οὖν ἀσαφὴς χαὶ ἀδηλουμένη προσβολὴ ἔοιχε τῷ μήπω χατὰ Ἰαστρὸς 6 

ἐμβρύῳ διατυπωϑέντι, ἢ δὲ ἐναργὴς χαὶ τρανὴ μάλιστα τῷ διαπεπλασ- 

μένῳ χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστον τῶν ἐντός τε χαὶ ἐχτὸς μερῶν τετεχνιτευμένῳ 

131 χαὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἰδέαν ἀπειληφότι. νόμος δὲ ἐπὶ τούτοις ἐγράφη 

πάνυ χαλῶς χαὶ συμφερόντως τεϑεὶς οὗτος. ἐὰν μαχομένων ἀνδρῶν 10 

δύο πατάξῃ τις Ἰυναῖχα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν χαὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐ- 

τῆς μὴ ἐξειχονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωϑήσεται" χαϑ᾿ ὅ τι ἂν ἐπιβάλῃ 

ὃ ἀνὴρ τῆς γυναιχός, δώσει μετὰ ἀξιώματος" ἐὰν δὲ ἐξειχονισμένον ἡ), 

δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς“ (ἔχοα, 21,22.23). οὐ γὰρ ἣν ὅμοιον, τέ- 
λειόν τε χαὶ ἀτελὲς διανοίας ἔργον διαφϑεῖραι, οὐδὲ εἰχαζόμενην χαὶ 15 

138 χαταλαμβανόμενον, οὐδὲ ἐλπιζόμενον χαὶ ἤδη ὑπάρχον. διὰ τοῦτο ὅπου 

μὲν ἐπιτίμιον ἄδηλον ἐπ᾿ ἀδήλῳ πράγματι, ὅπου δὲ ὡρισμένον ἐπὶ τε- 

λείῳ νομοϑετεῖται, τελείῳ δὲ οὐχὶ τῷ πρὸς ἀρετήν, ἀλλὰ τῷ χατά 

τινα τέχνην τῶν ἀνεπιλήπτων γενομένῳ" χυοφορεῖ γὰρ αὐτὸ οὐχ ἣ λα- 
βοῦσα, ἀλλ᾽ ἢ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, οἴησιν πρὸ ἀτυφίας ἐπαγγελλομένη. Ὁ 

χαὶ γὰρ ἀμήχανον ἀμβλίσχειν τὴν ἐν γαστρὶ λαβοῦσαν, ἐπεὶ τὸ φυτὸν 

ὑπὸ τοῦ σπείραντος ἐμπρεπὲς τελεσφορεῖσθϑαι. τὴν δὲ ἔχουσαν οὐχ 

ἀνοίχειον, ἅτε νόσῳ χωρὶς ἰατροῦ χατεσχημένην. 

139 (2ῦ.) Μὴ νομίσῃς δὲ τὴν ΓΛγαρ λέγεσϑαι ἑαυτὴν δρᾶν ἐν γαστρὶ 

ἔχουσαν διὰ τοῦ ,ἰδοῦσα ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει“ (ἄφη. 10,4), ἀλλὰ τὴν 29 

χυρίαν αὐτῆς Σάρραν. χαὶ γὰρ ὕστερον αὕτη περὶ ἑαυτῆς φησιν" 

Ι ἐν] αἱ ἐν ΜΟΗ͂ λαμβάνουσαι οἱ ἔχονσαι 8ογρβὶ : ργίογθ ἰοθὸ ἔχουσαι, Δ]6γὸ 

λαμβάνουσαι Βαυοπὶ ἐοα4., ἔχουσαι οἵη. Εὶ αἱ οι. ΟΕ 2 πεφύχασιν ἢ 
πολλάχι Ν ὃ. πολλάχι Μ 4 ποτὲ (ἱ ποτὲ Ο ὃ τρανεῖς ΟΕ 
ἀναδέχεται ἢ θ. 1 μήπω ροβὲ ἐμβρύῳ νἱά. ἰγδηβρ. τ δ᾽ ΚΕ 8 χαὶ χαϑ' -- 
τετεχνιτευμένῳ οτη. (ἱ τεχνιτευμένω Η 9. ἰδέαν οι. Εὶ 9.10 δὲ ἐπὶ --- οὗτος 
οἵη. ἃ 9. τούτων οοπίοϊο 10. 11 δύο ἀνδρῶν (ΤΕ 12 χαϑότι ΜῈ ἐπι- 

βάλλη Ε 19. χαὶ δηΐθ δώσει δἀά. ΟΕ 14. 15 τέλειόν οῃ. ΟΕ “15 διαφϑείρειν 
ΘΕ οὐδ᾽ ΘΕ 10 οὐδ᾽ (Ε 11 δ᾽ ΠΕ 18 δ᾽ ΘΓ ρμπηυβ τῶ ΘΕ: οα. ΜΔΛΗ 
19 ἀντιλήπτων (ὐ, ἀνεπιλήπτῳ (866]. τῶν) σοπίςεἰο γενομένων ΜΑΗ! αὐτὸ 

Μδηρ.: αὐτὸν οοι, 20 πρὸς ΟΕ 21 τὴν ἐν] ἐν τῇ Ε ἐπὶ ΟΕ! 
22) τελεσφορεῖται Α 92) δ᾽ ΟΕ 28 χατισχημένην ἃ 94. δὲ οἴῃ. 
ΜΑ 20 τοῦ] τὸ Λα ἰδοῦσα) εἶδεν οχ ΠΤ|ΙΧΧ οοηϊοῖο 20 αὕτη (Οὐομη: 

αὐτὴ ΝΗ, σαυτὴ (ΟΕ, αὐτὴν περὶ ἑαυτῆς Η: περὶ αὐτῆς ΜΑ, οι. (ὖΚ᾽ 
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ἰδοῦσα ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει, ἠτιμάσϑην ἐνώπιον αὐτῆς“ (θὰ. 5). διὰ Μμ0 

τί; ὅτι αἱ μέσαι τέχναι, χαὶ εἰ τὰ χαϑ᾽ αὑτάς, ὧν εἰσιν ἐγχύμονες, 

ὁρῶσιν, ἀλλά τοι πάντως ἀμυδρῶς ὁρῶσιν, ἀλλ᾿ ἐπιστῆμαι τηλαυγῶς 

χαὶ σφόδρα ἐναργῶς χαταλαμβάνουσιν" ἐπιστήμη γὰρ πλέον ἐστὶ τέχνης, 

τὸ βέβαιον χαὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου προσειληφυῖα, τέχνης μὲν γὰρ 14] 

ὅρος οὗτος" σύστημα ἐχ χαταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος 

εὔχρηστον, τοῦ εὐχρήστου διὰ τὰς χαχοτεχνίας ὑγιῶς προστιϑεμένου᾽" 

ἐπιστήμης δέ" χατάληψις ἀσφαλὴς χαὶ βέβαιος, ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου. 

μουσιχὴν μὲν οὖν χαὶ γραμματιχὴν χαὶ τὰς συγγενεῖς χαλοῦμεν τέχνας 142 

10 --- χαὶ γὰρ οἱ ἀποτελούμενοι δι᾿ αὐτῶν τεχνῖται λέγονται μουσιχοί τε 

χαὶ Ἰραμματιχοί --- φιλοσοφίαν δὲ χαὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἐπιστήμας χαὶ 

[τὰ 

ΉΜΟΝ, τοὺς ἔγοντας αὐτὰς ἐπιστήμονας" ὄόνιμοι γάρ εἰσι χαὶ σώφρονες χαὶ Ρ χ τὴ! φρόνιμοι γὰρ ΦΡ 

φιλότοφοι, ὧν οὐδὲ εἰς ἐν τοῖς τῆς διαπεπονημένης ἐπιστήμης σφάλλεται 

δόγμασι, χαϑάπερ οἱ προειρημένοι ἐν τοῖς τῶν μέσων τεχνῶν ϑεωρή- 

15 μασιν. ὥσπερ γὰρ ὀφθαλμοὶ μὲν ὁρῶσιν, ὃ δὲ νοῦς δι᾽ ὀφθαλμῶν 148 

τηλαυγέστερον, χαὶ ἀχούει μὲν ὦτα, ὁ δὲ νοῦς δι’ ὥτων ἄμεινον, χαὶ 
ὀσφραίνονται μὲν οἱ μυχτῆρες, ἢ δὲ ψυχὴ διὰ ῥινῶν ἐναργέστερον, χαὶ 

αἱ ἄλλαι αἰσϑήσεις τῶν χαϑ᾽ αὑτὰς ἀντιλαμβάνονται, χαϑαρώτερον δὲ 

χαὶ εἰλιχρινέστερον ἣ διάνοια --- χυρίως γὰρ εἰπεῖν ἥδ᾽ ἐστὶν ὀφθϑαλ- 

30 μὴὸς μὲν ὀφθαλμῶν, ἀχοὴ δὲ ἀχοῆς χαὶ ἑχάστης τῶν αἰσϑήσεων αἴσϑη- 

σις εἱλιχρινεστέρα, χρωμένη μὲν ἐχείναις ὡς ἐν διχαστηρίῳ ὑπηρέτισι, 

Ι ἠτιμάσϑην οχ 1, ΧΧ βοτὶρβὶ: ἠτιμάσϑη ΜΠῈ, ἡτοιμάσϑη ΑΘ], 2 χαὶ εἰ τὰ χαϑ᾽ 
αὑτάς ΜΛΗ: καὶ εἰ χαϑ᾽ αὑτὰς ΕΝ, καὶ εἰ χαϑ᾽ αὑτὰς ἐπιστῆμαι (ἱ, χαὶ αἱ (γεὶ οἱ) 
χατ᾿ αὐτὰς Μδηρ. 3. ἀλλ᾿ αἱ δ᾽ (ΚΕ 4 ἐναργῆ (ἱ ἐστὶν Π 
θ ἐχ χαταλήψεων ΜΕ Ἐπ: ἐγχαταλήψεων ΑῊΝ(ΕῚ συγγεγυμνασμένων 5οτγῖρ5ὶ (εἴ, 
ϑροχίι): ἐγγεγυμνασμένων ΜΗ( ΣΝ, ἐγγεγυμνασμένον Α(ΣἸΕ 8 ἐπιστήμη ΜΑΗ͂! 

βεβαία (ΟΝ ἀμετάπτωτον 10 γὰρ οτι. 1, ἀποκαλούμενοι (ἱ 

12 γάρ] τε γάρ (ΕΝ 1. 14 τῆς --- δόγμασι οῃ. (ἱ 18 τῆς οπι. ΕΝ 
διαπεπονημένοις Ν 1 γὰρ] γὰρ οἱ α μὲν οἴ. Ν 10 ἀκούειν Εὶ 11 ὀσφραί- 

νονται ΟΕΝ: ὀσφρῶνται ΜΔᾺΗῊ 18 αἱ ἴῃ πιρ. Ηἷ, οἱ. Εὶ χατ᾽ αὐτὰς (ΚΕ 

30 ἑχάστης 13: ἑχάστης δὲ (ΕΝ, ἑχάστη ΜΑΠ' 21 χρωμὲν 6", χρωμένη ( 

(ὁπ). μὲν) 

2--ἸῸ 2.15. Ν᾽ (ο]. 101. ὅτι αἱ μέσαι --- ἐκείνη. ἢ 55, Βιοῦδοικ οὶ, ΠῚ 2.19 ὙΥ. 9. 

εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην χατάληψιν ἀσφαλῆ χαὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου" ἑτέρως δὲ ἐπι- 
στήμην σύστημα ἐκ χαταλήψεων .. .. ϑοχίι5 ἔτηρ. Δάν. τηδίμοιῃ. 11 10 ρ. 610,24. Β΄. (οἱ 
4}}0}} πᾶσα τοίνυν τέχνη σύστημά ἐστιν ἐκ χαταλήψεων συγγεγυμνασμένων χαὶ ἐπὶ τέλος 
εὔχρηστον τῷ βίῳ λαμβανόντων τὴν ἀναφοράν (εἴ. Ζ6|1ὁ6γ, ΡΒΠΠ05. στ. ΠΕῚ ρμ. τὸ οἱ 

ΟἸοιη. Αἰοχ. εἷ. Πῖπα. ΓΝ Ρ. 294), Φϑπουΐβ Βᾶπο ἀρἤηϊ οποιη 6556. ΟἸ γι ρ᾽ οὐοτιβ 

ἰοδίδίαγ; ν. Ὀιοηγ 511 ΤΉγαοὶβ. ἀγίθιῃ οά, {Π}]|15. ». ΧΟΙ͂Χ, 
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διχάζουσα δ᾽ αὐτὴ τὰς φύσεις τῶν ὑποχειμένων, ὡς τοῖς μὲν συναινεῖν, 

τὰ δὲ ἀποστρέφεσθϑαι ---, οὕτως αἱ μὲν λεγόμεναι μέσαι τέχναι ταῖς χατὰ 

τὸ σῶμα δυνάμεσιν ἐοιχυῖαι τοῖς ϑεωρήμασιν ἐντυγχάνουσι χατά τινας 

ἁπλᾶς ἐπιβολάς, ἀχριβέστερον δὲ ἐπιστῆμαι χαὶ σὺν ἐξετάσει περιττῇ. 

144 ὃ ὰρ νοῦς πρὸς αἴσϑησιν, τοῦτ᾽ ἐπιστήμη πρὸς τέχνην ἐστί: χαϑάπερ 5 

γὰρ αἴσϑησίς τις αἰσϑήσεων, ὡς ἐλέχϑη πρότερον, ἐστὶν ἢ ψυχή Ἑ ἃ ἃ 

ἐχείνων μὲν οὖν ἑχάστη μιχρὰ ἄττα τῶν ἐν τῇ φύσει παρεσπάσατο, 

περὶ ἃ πονεῖται χαὶ πραγματεύεται, γραμμὰς μὲν γεωμετρία, φϑόγγους 

δὲ μουσιχή, φιλοσοφία δὲ πᾶσαν τὴν τῶν ὄντων φύσιν" ὕλη γάρ ἐστιν 

αὐτῆς ὅδε ὃ χόσμος χαὶ πᾶσα ἣ τῶν ὄντων δρατή τε χαὶ ἀόρατος οὖ- 10 

1415 σία. τί οὖν ϑαυμαστόν, εἰ ἢ τὰ ὅλα χαϑορῶσα ϑεᾶται χαὶ τὰ μέρη, 

χαὶ ἄμεινον ἐχείνων, ἅτε ὀφθαλμοῖς μείζοσι χαὶ ὀξυδερχεστέροις ἐνομ- 

ματωϑεῖσα; εἰχύότως οὖν ἢ χυρία φιλοσοφία τὴν μέσην παιδείαν, 

τὴν ϑεραπαινίδα αὐτῆς, ἐγχύμονα ϑεάσεται μᾶλλον ἣ ἑαυτὴν ἐχείνη. 

46 (20.) καίτοι τ᾽ οὐδὲ τοῦτό τις ἀγνοεῖ, ὅτι πάσαις ταῖς χατὰ μέρος 15 

τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ σπέρματα, ἐξ ὧν ἀναβλαστεῖν ἔδοξε τὰ ϑεωρή- 

ματα, φιλοσοφία δεδώρηται. ἰσόπλευρα γὰρ χαὶ σχαληνὰ χύχλους τε 

χαὶ πολυγώνια χαὶ τὰ ἄλλα σχήματα γεωμετρία προσεξεῦρε, σημείου 

δὲ χαὶ Ἰραμμῆς χαὶ ἐπιφανείας χαὶ στερεοῦ φύσιν, ἃ δὴ ῥίζαι χαὶ 

147 ϑεμέλιοι τῶν λεχϑέντων εἰσίν, οὐχέτι γεωμετρία. πόϑεν γὰρ αὐτῇ λέ- 320 

γεῖν δριζομένῃ, ὅτι σημεῖον μέν ἐστιν οὗ μέρος οὐδέν, Ἰραμμὴ δὲ μῆῇ- 

χης ἀπλατές, ἐπιφάνεια δὲ ὃ μῆχος χαὶ πλάτος μόνον ἔχει, στερεὸν δὲ 

ὃ τὰς τρεῖς ἔχει διαστάσεις, μῆχος, πλάτος, βάϑος: ταῦτα γὰρ ἀνά- 

148 χεῖται φιλοσοφίᾳ χαὶ ἥ περὶ ὅρων πραγματεία πᾶσα τῷ φιλοσόφῳ. τό 

1 μὴν γράφειν χαὶ ἀναγινώσχειν ραμματιχῆς τῆς ἀτελεστέρας ἐπάγ- 25 

2 τὰ ΘΕΉΪΝ: τοὺς ΜΑ(Ηἢ δ᾽ (ΟΕΝ 3. τοῖς οπη. ΑΗ! 4 δὲ] δὲ αἱ 
ΘΕΝ θ᾽ αἰσϑήσεως ἃ οὕτως τέχνη τις τεχνῶν ἐπιστήμη 5ΞῈρΡ]60 ἱ ἅττα 

ΑΝ; ἅττα ΝΗ, τὰ (Οἕ παρεπεσπάσατο ὃ πᾶσα α 10 ὁ οὗν. ΜᾺ 

τῶν οἵη. 1 δηΐο τὲ τᾶβ. ἢ 11 ἡ οαι. ΑΘῈΝ ϑεάσεται ΟΕΝ 
12. 13 ὀμματωϑεῖσα ΟΕΝ 19. οὖν οῃ. Η μεγίστην (ἱ 14 ἐχείνην 

ΑΗΕ 15. γε (ΟΕ τοῦτό] τότε Μ 10 (τέχναις) τὰς σοῃϊοῖϊο 11 γὰρ 

οπ.. (ΚΕ 18 πολυγώνια Μ]|1}: πολύγωνα ΠΡΟ, πολύγονα Α γεωμετρίαν 
ΗΠ} προεξεῦρε οσοηΐ. Μίδηρ. 19 ἐπιφανείας χαὶ γραμμῆς ἢ 
στερεᾶς (0011. 6Χ στερεοῦ) φύσεως ἃ 20, 31 αὐτὴ λέγει ὁριζομένη Τυτη. 

21 ὁρίζομεν ἢ ΟΕ Ροβίὶ οὐδὲν αἰά. ἐστι (ἱ 2 ροβὶ ἀπλατές «ἃ. ἐστὶν 
Θξ 28 γὰρ] δὲ (ΚΕ 2 χαὶ] ἣ (ΟΕ 

25. 108,2. εἵ, ΘΙοη 51 ΤΉγαοὶβ ἀγίθῃ ὃ 1 ρ. ὃ {Π|]|1ς. 



Ὲ ΟΟΝΘΙ ΕΒ ἘΕΠΡΙΤΊΟΝΙΒ ΟΒΑΤΙᾺΑ 108 

γελμα, ἣν παρατρέποντές τινες γραμματιστιχὴν χαλοῦσι, τῆς δὲ τελειο- 

Ρ. 941 Μ. τέρας ἀνάπτυξις τῶν παρὰ ποιηταῖς τε χαὶ συγγραφεῦσιν. [ ἐπειδὰν οὖν 

περὶ τῶν τοῦ λόγου διεξέρχωνται μερῶν, τότε οὐ τὰ φιλοσοφίας εὑρή- 

ματα παρασπῶνταί τε χαὶ παρεργολαβοῦσι; ταύτης γὰρ ἴδιον ἐξετάζειν, 149 

5. τί σύνδεσμος, τί ὄνομα, τί ῥῆμα, τί χοινὸν ὄνομα, τί ἴδιον, τί ἐλλιπὲς 

ἐν λόγῳ, τί πλῆρες, τί ἀποφαντόν, τί ἐρώτημα, τί πύσμα, τί περιεχτι- 

χόν, τί εὐχτιχόν, τί ἀρατιχύόν" τὰς γὰρ περὶ αὐτοτελῶν χαὶ ἀξιωμάτων 

χαὶ χατηγορημάτων πραγματείας ἦδ᾽ ἐστὶν ἢ συνθϑεῖσα. ἡμίφωνον δὲ 100 

ἢ φωνῆεν ἣ παντελῶς ἄφωνον στοιχεῖον ἰδεῖν, χαὶ πῶς ἔχαστον τούτων 

10 εἴωϑε λέγεσϑαι, χαὶ πᾶσα ἢ περὶ φωνῆς χαὶ στοιχείων χαὶ τῶν τοῦ 

λόγου μερῶν ἰδέα οὐ φιλοσοφία πεπόνηται χαὶ χατήνυσται; βραχείας δ᾽ 

ὥσπερ ἀπὸ χειμάρρου σπάσαντες λιβάδας χαὶ βραχυτέραις ταῖς ἑαυτῶν 

ψυχαῖς ἐναποϑλίψαντες τὸ χλαπὲν οἱ φῶρες οὐχ ἐρυϑριῶσι προφέροντες 

ὡς ἴδιον. 

15 (21.) Οὐ χάριν φρυαττόμενοι τῆς χυρίας, ἦ τὸ χῦρος ὄντως χαὶ ἢ [5] 
τῶν ϑεωρουμένων ἀνάχειται βεβαίωσις, ἀλογοῦσι. συναισϑομένη δὲ αὕτη 

τῆς ὀλιγωρίας τούτων ἐλέγξει χαὶ μετὰ παρρησίας φήσει" ἀδιχοῦμαι 

χαὶ παρασπονδοῦμαι τό 1Ξ ἐφ᾽ ὑμῖν ὁμολογίας παραβαίνουσιν. ἀφ᾽ οὐ 153 

γὰρ ἐνεχολπίσασϑε τὰ προπαιδεύματα, τῆς ἐμῆς ϑεραπαινίδης τὰ ἔγγονᾳ, 

9Ὸ τὴν μὲν ὡς γαμετὴν ἐξετιμήσατε, ἐμὲ δὲ οὕτως ἀπεστράφητε, ὡς 

1 γραμματιστιχὴν ΕΥ; γραμματιχὴν οοἰοτὶ 2 τε οῃ. Εὶ ὃ. περὶ οἴη. (ΤῈ 

τότε οὐ. ἈΘΕ Ὁ, 4 εὑρήματα Εἰ: εὑρέματα ερίοτὶ 4 τε οἵ, "ἢ ὃ ὄνομα, 
τί ἴδιον, τί χοινόν, τί ἐλλιπὲς (ΟΕ (οοίοτὶ5 Ομ 5515) ἐλλειπὲς ΜΠ' Ὁ ἀπο- 

φαντός (ἱ πεῦσμα ΟἹ, πτύσμα ἡ θ. 1 τί περιεχτιχόν οἵη. (ΥΕ᾽, τί 
προσταχτιχόν σοπίοϊο, πᾶπ) περιεχτιχόν (γ. {ΠΠ]|π|ΐ [πα ἰσθιη) ἅϊιὸ πο μοτιϊποί. 

τ εὐχτιχόν, τί ἀρατιχόν 5οτρβὶ: εὐχτιχόν ΜΝ, ὁρατιχόν Α, εὖ τί καχόν ἄρα (ΤΕ, εὖ, χακὸν 

δὲ τί Η τὰς γὰρ] χαὶ γὰρ τὰς ἢ 8 δὲ οι. ἡ 8, 9. δὲ --- ἄφωνον 

δά. πὶ τς. Ν, δὲ «4, ΗΠ Ὁ. στοιχεῖον οπη. Εὶ 11 διαπεπόνηται οὐ- 
πἰοῖο χατανυσται (ἱ (ἡ 5. 8.). τῆνυ ἴῃ βραίἰο. οἵη. ἃ δὲ ΜΑ 

12 ταῖς ΠΕῊΞ: οὖ. ΜΛΠ' 12 ἐναποχρύψαντες εοπὶ. Νίδηρ. 
φωστῆρες ἃ προσφέροντες ΛΕ! 1 ἡ) ἢ ἃ 10 αὕτη ({ΕἸ,3: 

οἵη. σοϊοτγί, αὐτὴ Υ 11 τούτων (ἐ : οὐ, σοίοτὶ φησὶν ΔΕ, ονδπίάιϊη 

ἴῃ ἃ 19 ἐχολπίσασϑε αἱ 

ὅ. 885. οἵ, 1ναοτγὶ. Ὀἱορ. ὙΠ ΘῸ οὐ ἱοηγβίατῃ, οὐΐαιη ὧς αἀφτίο, ἃ 141]. 18 5ς544ᾳ. Ο»φ. 
(Ὀπιπιεηὶ. πὶ Θ᾽ ἐπ. Ρ. 96 (αὐ (Ἴδη. 16,9): ἐπίτηδες οὐκ ἐσαφηνίσϑη τὸ ὑπὸ τίνος, ἵνα ἡμεῖς 

ζητήσαντες εὕρωμεν, ὅτι πέφυχεν ἀτιμάζεσθαι ἀρετή, ἡνίχα τὰ προπαιδεύματα γεννήσῃ, οὐ 

πάντως ὑπὸ τοῦ ᾿Λβραάμ, ἀλλ᾽ ἤτοι ὑπὸ τῆς παιδίσχης ἢ τῶν χαιρόντων πρὸ τῆς γενέσεως 

τῶν χρειττόνων τοῖς γεννήμασιν αὐτῆς. 
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μηδὲ πώποτε ἐς ταὐτὸν ἐλϑόντες. ἀλλ᾽ ἴσως ἐγὼ μὲν ταῦτα περὶ ὑμῶν 

ὑπείληφα, ἐχ τῆς φανερᾶς πρὸς τὴν οἰχέτιν ὁμιλίας τὴν ἄδηλον πρὸς 

ἐμὲ αὐτὴν ἀλλοτρίωσιν τεχμαιρομένη" εἰ δ᾽ ὑμεῖς ἐναντίως ἢ ὡς 

ὑπείληφα διάχεισϑε, γνῶναι μὲν ἀμήχανον ἑτέρῳ, ῥάδιον δὲ μόνῳ ϑεῷ. 

158 διόπερ οἰχείως ἐρεῖ" οχρίναι ὁ ϑεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ“ (θη. 5 

10,5), οὐ προχατεγνωχυῖα ὡς ἠδιχηχότος, ἀλλ᾽ ἐνδοιάζουσα ὡς τάχ᾽ 

ἂν ἴσως χαὶ χατορϑοῦντος: ὅπερ ἀψευδῶς οὐχ εἰς μαχρὰν ἀναφαίνεται 

δι᾿ ὧν ἀπολογούμενος χαὶ τὸν ἐνδοιασμὸν αὐτῆς ἐξιώμενός φησιν" 

οἰδοὺ ἢ παιδίσχη ἐν ταῖς χερσί σου, χρῶ αὐτῇ, ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἡ “ 

104 (θη. 16,6). χαὶ γὰρ ὃ παιδίσχην εἰπὼν ἀμφότερα ὁμολογεῖ, τό τε 10 

δούλην χαὶ τὸ νηπίαν εἶναι --- τὸ γὰρ τῆς παιδίσχης ὄνομα ἑχατέρῳ 

τούτων ἐφαρμόζει ---, συνομοληγεῖ δὲ πάντως εὐθὺς χαὶ τἀναντία, τῇ 

μὲν νηπίᾳ τὴν τελείαν, τῇ δὲ δούλῃ τὴν χυρίαν, μονονοὺ βοῶν ἄντι- 

χρυς, ὅτι τὴν μὲν ἐγχύχλιον παιδείαν χαὶ ὡς νεωτέραν χαὶ ὡς ϑεραπαι- 

νίδα ἀσπάζομαι, τὴν δὲ ἐπιστήμην χαὶ φρόνησιν ὡς τελείαν χαὶ δέσποι- 18 

185 νὰν ἐχτετίμηχα. τὸ δὲ ,ἐν ταῖς χερσί σου“ δηλοῖ μὲν τὸ ὑποχείριός 

ἐστί σοι. σημαίνει δὲ χαὶ τοιοῦτον ἕτερον: τὰ μὲν τῆς δούλης εἰς 

χεῖρας | ἀφιχνεῖται σώματος --- σωματιχῶν γὰρ ὀργάνων χαὶ δυνάμεων ρῥ. 54: 

τὰ ἐγχύχλια χρεῖα ---, τὰ δὲ τῆς χυρίας εἰς ψυχὴν ἔρχεται" λογισμοῖς 

150 γὰρ τὰ χατά τε φρόνησιν χαὶ ἐπιστήμην ἀνατίϑεται. ὥσϑ᾽ ὅσῳ δυνα- 90 

τώτερον χαὶ δραστιχώτερον χαὶ τοῖς ὅλοις χρεῖττον διάνοια χειρός ἐστι, 

Ι μηδέποτε εἰς ΟΕ αὑτὸν (ἃ ἴσως (οὐχ ὀρθῶς) 6. στ. σοηϊοῖο 

μὲν οι. ΟΕ περὶ] ὑπὲρ Εὶ 2 οἰχέτιν] παιδίσχην οἵα, ΟΕ 2, 8 ἄδη- 
λον --- αὐτὴν οῃ. (ὦ 8 εἰ δ᾽ ΜΛῊ; τάχα δὲ ΟΕ, τάχα καὶ 1," ὑμῖν ἐναν- 
τίον 1,} 4 γνώμην ἀμήχανον μὲν ἑτέρω συνιδεῖν, ῥάδιον ΟἿ᾽ θ. προχατεγνωχυῖα 
Η: προχατεγνωχυίας ΜΑ, χατεγνωχυῖα (ΟΝ ἀλλ ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αἰ, ἀλλ᾽ ἅτ᾽ Ε τάχα 
σξ ἡ ἀψευδῶς οὐχ οἴῃ. ἃ μαχρὸν Η ἀνεφαίνετο (ἰ 9 ἡ ΟΕ (ΟΙδα..): 
οῃ. ΜΑΗ 10 ὁμολογεῖ ἀμφότερα (ΟΕ 11 νηπίαν Τύτη.: νήπιον οοαα. ἑχατέ- 
ρων Α 12. ἐναντίαν ν6}] τἀναντία {τῇ ἐπιστήμῃ» σοηϊοῖο 18 νηπία τὴν τελείαν ΟΕ: 

τελεία τὴν νηπίαν ΜΑῊ μονονουχὶ ΟΕ 18 δ᾽ 6ὁΕ 11. χαὶ] τε χαὶ ἃ 
11 σημεῖον δὲ πέφυχε χαὶ ἑτέρου τοιούτου Η 18 χρείας οοπὶ. Μδηγ. σώματος 

Η: σώματα ΜΑ, οὐ. ΟΕ 19 ἔρχονται Η ᾿ 19. 20 λογισμῶ τε γὰρ ΘΕἸ,3 
20 τε οἵη. (ΚΕ ὡς (ὑ, οἵη. Εὶ 21 ροϑὲ δραστιχώτερον «ἀἀ, ἀδυνατώτερον Μ 

χρείττω Εὶ διάνοια χειρός δηῃρ.: διάνοια χρεῖος (ΕῊ 3", διανοίας χρεῖος ΜΑΗ! 

9, 14---10 (επι. Αἰεα. ϑίγοηι. 1 292. ». 325 Ῥι:, ἰδοὺ ἡ παιδίσχη ἐν ταῖς χερσί σου, χρῶ αὐτῇ 
ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἡ" φησὶ δηλῶν, ὅτι ἀσπάζομαι μὲν τὴν χοσμιχὴν παιδείαν καὶ ὡς νεω- 
τέραν χαὶ ὡς σὴν ϑεραπαινίδα, τὴν δὲ ἐπιστήμην τὴν σὴν ὡς τελείαν δέσποιναν τιμῶ καὶ 

σέβω. 
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τοσούτῳ τῆς ἐγχυχλίου μουσιχῆς ἐπιστήμην χαὶ φρόνησιν ϑαυμασιωτέ- 

ραν εἶναι νενόμιχα χαὶ διαφερόντως ἐχτετίμηχα. λαβοῦσα οὖν, ὦ χαὶ 

ὑπάρχουσα χαὶ πρὸς ἐμοῦ νομιζομένη χυρία, τὴν ἐμὴν ἅπασαν παιδείαν 

ὡς ϑεραπαινίδι χρῶ. ,ὡς εὐάρεστόν σοι.“ τὸ δὲ σοὶ εὐάρεστον οὐχ 

ἀγνοῶ ὅτι πάντως ἐστὶν ἀγαϑόν, εἰ χαὶ μὴ προσηνές, καὶ ὠφέλιμον, εἰ 

χαὶ μαχρὰν τοῦ ἡδέος ἀφέστηχεν. ἀγαθὸν δὲ χαὶ ὠφέλιμον τοῖς ἐλέγ- 

χοῦ δεομένοις νουϑεσία, ὃ ἑτέρῳ ὀνόματι χάχωσιν ὁ ἱερὸς μηνύει 

λύγος. 

(28.) Διόπερ ἐπιφέρει: ,χαὶ ἐχάχωσεν αὐτὴν“ (ἄρῃ. 10, 0), 

ἴσον τῷ ἐνουθϑέτησε χαὶ ἐσωφρόνισΞ. λυσιτελὲς γὰρ σφόδρα τοῖς ἐν 

ἀδεία χαὶ ἐχεχειρία, χαϑάπερ ἵπποις ἀφηνιασταῖς, ὀξὺ χέντρον, ἐπεὶ 

μάστιγι μόλις χαὶ ἀγωγῇ δαυμασϑῆναι χαὶ τιϑασευϑῆναι δύνανται. ἢἣ τὰ 

προχείμενα ἄϑλα οὐχ ὁρᾷς τοῖς ἀνεπιπλήχτοις; λιπῶσιν, εὐρύνονται, 

πιαίνονται, λαμπρὸν πνέουσιν. εἶτα αἴρονται τὰ ἀσεβείας, οἱ πανάϑλιοι 

χαὶ βαρυδαίμηνες, οἰχτρὰ βραβεῖα, (ἐπ᾿) ἀϑεότητι χηρυττόμενοι χαὶ 

στεφανούμενοι. διὰ γὰρ τὴν λείως ῥέουσαν εὐτυχίαν ὑπέλαβον ἑαυτοὺς 

εἶναι τοὺς ὑπαργύρους χαὶ ὑποχρύσους ϑεούς, νομίσματος χεχιβδηλευμέ- 

νοῦ τὸν τρόπον, τοῦ ἀληϑινοῦ χαὶ ὄντως ὄντος ἐχλαϑόμενοι. μαρτυρεῖ 

δὲ χαὶ Μωυσῆς ἐν οἷς φησιν. ,ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνϑη χαὶ 

ἐγχατέλιπε ϑεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτόν “ (Π)ουΐ. 32,10)" ὥστε εἰ ἢ ἐπὶ 

πλέον ἄνεσις τὸ μέγιστον χαχόν, ἀσέβειαν, ὠδίνει, τοὐναντίον ἢ μετὰ 

νόμου χάχωσις ἀγαθὸν τέλειον ἀποτίχτει, τὴν ἀοίδιμον νουϑεσίαν. 

ἐνθένδε ὁρμηϑεὶς χαὶ τῆς πρώτης ξηρτῆς τὸ σύμβολον , ἄρτον χαχώ- 

σεως“ εἶπε (Πουΐ. 10,3), τὰ ἄζυμα. χαίτοι τίς οὐχ οἶδεν, ὅτι ἑορταὶ 

[57 
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159 
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1. ῶ ϑαυμασιώτερον ({Ε 2 ἐντετίμηχα ΟΝ ὦ] ὡς ΕἸ,2  ὠἠΑδὃ νομιζομένην χυρίαν Α 

ἄπασι Η!, τοττ. πὶ πὰρ. ΗΣ 4 ϑεραπαινίδα Α, ἰοτί, τοῖο θ τοῖς] τῆς Ε 
1 νουϑεσίας ΕἸ, ὃ] δὲ δ χαχώσεως σοηϊοίο γο] ὀνομάζει ῥγὸ μηνύει 
(καλέσας) ὁ Ἄσοπὶ. Οὐδη ὃ ἱερὸς μηνύει (τ μηνύει ὁ ἱερὸς ΜΑΗ 10 ἴσων 
11 ἀδείω Εὶ ἐχχεχειρία ΜΝ 12 τιϑασσευϑῆναι (ἐ ἢ ΟΕΗ3; οὦ. ΜΑ(Η}), ἢ 

Τύτη., ἡ (ἢ ἴῃ ἀρροπάϊοο) δηρ, 

τοῖς ἀνεπιπλήχτως ΟἿ᾽, τοὺς ἀνεπιπλήχτους ΜΛῊ 
19 τοῖς ἀνεπιπλήχτοις «αὐἰάδιη Υἱγὶ ἀοοι" (ΙΔ η6.): 

εὑρύνονται οἴη. Δ, παχύνονται σΟηΐ. 
δδησ, (ν. ᾿ἰη. 19) 14 αἱροῦνται (13 1 ἐπ᾽ δὐἀαϊαὶ 18. 10 καὶ στεφανούμενοι οἴη. 

11. 18 χκεχιβδηλευμένοι (ὑ Ε΄, ἰοτί, τοοῖρ, πἰβὶ ροῖία. ἀθϑβῖ δ χα, νϑὶυξ ἑαυτοὺς 

παραγαράττοντες (μιμησάμενοι δαἀ. (ἢ) 18 ὄντος ὄντως ΟΚ 19. χαὶ οτῃ. (ΣΕ 

Μωσῆς ΗΟΕ 21 ἄφεσις (ἱ, 5οὰ ροβὲ φ Γᾶβ. αηΐο ἡ «4, δὲ (3 28 
ϑένδεν Η, ἐντεῦϑεν (ΟΕ 94 χαί τοῖς Ε 

ΘΕ 

9. ἐῥϊά. «χαὶ ἐχάχωσεν αὐτὴν Σάρρα“ ἴσον τῷ ἐσωφρόνισε καὶ ἐνουθέτησεν. 

ἐν- 
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χαὶ ϑαλίαι περιποιοῦσιν ἱλαρὰς εὐφροσύνας χαὶ εὐθυμίας, οὐ χαχώσεις: 
102 ἀλλὰ δῆλον, ὡς ὀνόματι χαταχέχρηται πόνου, τοῦ σωφρονιστοῦ. τὰ γὰρ 

πλεῖστα χαὶ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ἀσχητιχαῖς ἀϑλήσεσι χαὶ ἡβῶσι πόνοις 

εἴωϑε περιγίνεσϑαι- ψυχῆς δὲ ἑορτὴ ζῆλος ὁ τῶν ἀρίστων χαὶ τελεσφο- 

ρούμενος πόνος. οὗ χάριν διείρηται χαὶ ,ἐπὶ πιχρίδων τὰ ἄζυμα ὁ 

ἐσθίειν“ (Εχοά. 12,8) οὐχ ὡς προσεψήματος, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὴ οἰδεῖν 

χαὶ ἀναζεῖν ταῖς ἐπιϑυμίαις, ἐστάλϑαι δὲ χαὶ συνῆχϑαι πρὸς ἀηδίας οἱ 
πολλοὶ τίϑενται, πιχρὸν ἡγούμενοι τὸ [ ἀπομαϑεῖν τὸ πάϑος, ὅπερ ἐστὶν μ.. δ4Ὁ Ν. 

108 εὐφροσύνη χαὶ ἑορτὴ διανοία φιλάϑλῳ. (239,) ταύτης ἕνεχαά μοι δηχεῖ 

τῆς αἰτίας ἐν χωρίῳ, ὃ χέχληται πιχρία, τὰ νόμιμα ἀναδιδαχϑῆναι" 10 

ἡδὺ μὲν γὰρ τὸ ἀδιχεῖν, ἐπίπονον δὲ τὸ διχαιοπραγεῖν: τοῦτο δέ ἐστιν 

ὃ ἀψευδέστατος νόμος. ἐξελθόντες, γάρ φησιν, ἐχ τῶν Αἰγυπτιαχῶν 
παϑῶν ,ἦλθον εἰς Μερρά, χαὶ οὐχ ἠδύναντο πιεῖν ὕδωρ ἐχ Μερρῶν" 
πιχρὸν γὰρ ἦν. διὰ τοῦτο ἐπωνομάσϑη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου 

πιχρία. χαὶ διεγόγγυζεν ὃ λαὸς χατὰ Μωυσῇ λέγοντες" τί πιόμεθα: 18 

ἐβόησε δὲ Μωυσῆς πρὸς χύριον, χαὶ ἔδειξεν αὐτῷ χύριος ξύλον, χαὶ 

ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ. ἐχεῖ ἔϑετο αὐτῷ 

διχαιώματα χαὶ χρίσεις, χἀχεῖ αὐτὸν ἐπείραζεν“ (Εχοά. 10, 38---25).Ψ 

104 ἢ γὰρ ἄδηλος ἀπόπειρα καὶ δοχιμασία τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῷ πονεῖν 

χαὶ πιχραίνεσϑαι" ὅπῃ γὰρ ταλαντεύσει, χαλεπὸν διαγνῶναι. οἱ μὲν 530 

γὰρ προχαμόντες ἀνέπεσον, βαρὺν ἀντίπαλον ἡγησάμενοι τὸν πόνον, χαὶ 

τὰς χεῖρας ὑπ᾽ ἀσϑενείας ὥσπερ ἀπειρηχότες ἀϑληταὶ χαϑῆχαν, παλιν- 
ἍΝ 

[δ δρομεῖν εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ πάϑους ἐγνωχότες. οἱ δὲ 

1 ϑάλειαι ὦ, ϑαάλιαί τε Εὶ ποιοῦσιν Εὶ εὐθυμίας χαὶ εὐφροσύνας ΟΕ 4 δῪἪΗ 
ὀργὴ ΜᾺ 4, ὃ τελεσφορούμενος ΜΑΒ; τελεσφορουμένου (ὐ, τελεσφορουμένων Η 
ὃ πόϑος οοπὶ. Μδηρ. διήρηται Λα ὃ ὡς] οὕτως ἃ προσεψήματος 
ἨΘΕ: προσεψέματος ΜΔ, προσοψήματος ν ἐπὶ τὸ (ἱ, ἐπὶ τῶ Εὶ  ἀναζὴῆν Α, 

ἀνάγειν (ΣΕ, ἀναζητεῖν Η 9. ἑορτὴ καὶ εὐφροσύνη 11 δοχῶ (ΤΕ 10 ἐν 
χωρίω ὃ χέχληται (ΣῊ 3: ἐγχωρίως κεχλῆσϑαι ΜΑΗ! πιχρὰ (ἱ τὰ νόμιμα 

οἵη. ἡ ἀναδειχϑῆναι ΟΕ 11 ἐπίπονον] πικρὸν ἑοηϊ. Μαπρ. 12 ἀψευδὴς ΜᾺ 
13 Μερρά βετίρβὶ (βϑο ΗΠ ὧξ νἱα.)}: Μερὰν ΕΗ, Μερράν οοίοτί πιεῖν] τοῦ πιεῖν 
(ΣΕ ἐχ] ἀπὸ (ΥἘ Μερρῶν ΜΑ: Μερρὰν (ὐ, Μερὰν ΚΕ, Μερρᾶς ἢ 14 ἐχεί- 
νου οὁτ0. (ὑἘ' 1 ἐγόγγυζεν ( Μωυσῆ Α: Μωσῆ δεἰοτὶ πιόμεϑα ρῥτῖιι5 Η: 
πιώμεϑα σοίοτὶ 10 Μωσῆς ΔΟΠΕ 11 καὶ ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ οπ). 
18 χρίσεις (ὑ : χρίσιν σοίοτὶ ἐπείραζεν αὐτόν (ΥἸῚ 30 ταλαντεύση ΕἩ! 
21] προχάμνοντες (ΤῈ ἀνέπεσαν Εὶ 22 ὑπἾ ἐπα Ρυβί ἀπειρηχότες δάύ. 
ἀϑλοις (Ὲ ἐκάϑισαν (1 2 ἐπεὶ ἐπὶ --- πάϑους οἴῃ. (ΥῸ 

2-- ΒῈ [0]. 214. Φίλωνος Ληίΐοι. Με]. ΠΠ 45. 00]. 1120: τὰ πλεῖστα -- περιγίνεσϑαι. 
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544Μ. 

Ι τῆς ἐρήμης ΜΗ" ΕΞ": τοῖς ἐρήμοις ἀ, τῆς ἐρημίας (ΕἸΗ3 

Ὲ ΟΟΝΟΒΕΒΒΘῸ ἘΕΑΟΡΙΤΙΟΝΙΒ ΟΒΑΤΊΙΑ 

τὰ φοβερὰ χαὶ δεινὰ τῆς ἐρήμης πάνυ τλητιχῶς χαὶ ἐρρωμένως ἀνα- 

δεχόμενοι τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου διήϑλησαν ἀδιάφθορον χαὶ ἀήττητον 

φυλάξαντες χαὶ τῶν τῆς φύσεως ἀναγχαίων χατεξαναστάντες, ὡς πεῖναν, 

δίψος [ῥῖγος], χρύος, ϑάλπος, ὅσα τοὺς ἄλλους εἴωϑε δουλοῦσϑαι, χατὰ 

πολλὴν ἰσχύος περιουσίαν ὑπάγεσϑαι. αἴτιον δὲ ἐγένετο οὐ ψιλὸς ὁ 

πόνος, ἀλλὰ σὺν τῷ τλυχανϑῆναι" λέγει γάρ᾽ «ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ," 

101 

100 

γλυχὺς δὲ χαὶ ἡδὺς πόνος ἑτέρῳ ὀνόματι φιλοπονία χαλεῖται. τὸ γὰρ 

ἐν πόνῳ γλυχὺ ἔρως ἐστὶ χαὶ πόϑος χαὶ ζῆλος χαὶ φιλία τοῦ χαλοῦ. 

μηδεὶς οὖν τὴν τοιαύτην χάχωσιν ἀποστρεφέσϑω, μηδ᾽ ἄρτον χαχώ- 

σεως“ νομισάτω ποτὲ λέγεσθαι τὴν ξορτῆς χαὶ εὐφροσύνης τράπεζαν 

ἐπὶ βλάβῃ μᾶλλον ἢ ὠφελείᾳ" τρέφεται γὰρ τοῖς παιδείας δόγμασιν ἥ 

νουϑετουμένη ψυχή. (30.) τὸ ἄζυμον πέμμα τοῦτο οὕτως ἐστὶν ἱερόν, 

ὥστε χρησμοῖς προστέταχται δώδεχα ἄρτους ἀζύμους ταῖς φυλαῖς 

ἰσαρίϑμους προτιϑέναι ἐπὶ τῆς ἐν τοῖς ἀδύτοις χρυσῆς τραπέζης 

(Εχοά. 25, 29). χαὶ χαλοῦνται προϑέσεως. χαὶ νύμῳ δὲ ἀπείρηται 

πᾶσαν ζύμην χαὶ πᾶν μέλι προσφέρειν τῷ βωμῷ ([μον. 2,11}" χαλεπὸν 

γὰρ ἢ τὰς γλυχύτητας τῶν χατὰ τὸ σῶμα ἡδονῶν ἢ τὰς τῆς ψυχῆς 

ἀραιὰς χαὶ χαύνους ἐπάρσεις χαϑιεροῦν ὡς ἅγια, τὰ φύσει βέβηλα χαὶ 
ἀνίερα ἐξ αὑτῶν. ἄρ᾽ οὖν οὐχ εἰχύτως ἐπισεμνυνόμενος ὃ προφήτης 

᾿λόγος, ὄνομα Μωυσῆς, ἐρεῖ’ ομνησϑήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδὸν ἣν ἤγαγέ σε 

χύριης ὁ ϑεὸς ἐν ἐρήμῳ, ὅπως ἄν χαχώσῃ σε χαὶ ἐχπειράσῃ σε χαὶ 

διαγνωσθῇ τὰ ἐν χαρδίᾳ σου, εἰ φυλάξεις ἐντολὰς αὐτοῦ ἣ | οὔ" χαὶ 

ἐχάχωσέ σε χαὶ ἐλιμαγχόνησέ σε χαὶ ἐψώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐχ 

ἤδεισαν οἵ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐχ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ὁ ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ῥήματι ἐχπορευομένῳ διὰ στόματος 
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1:0 

1. 2 ἀναποδεχό- 

μενοι Εὶ 4. δίψαν οσοηϊοῖο ὑἴγος 866]. Μδηρ,, ροβὶ ῥῖγος δα. ὕπνον (ΤῈ 

δηλοῦσϑαι Α ὃ φιλὸς Η3: ψιλὸν οοίοτγὶ, 40 βογναῖο ἴοτγί. βου. τὸ πονεῖν 

ἴ ὃ δηίο γλυχὺς δαὰ. ΗΠ 8 γλυχὺς (ἱ 11 ἐπιλάβη (ἱ ἣ ὠφελείᾳ 
οἴῃ. (ἢ 12 νουϑετημένη (ἱ 18 προτέταχται (ἰ 14. προτεϑῆναι α 
13. 160 χαὶ χαλοῦνται --- μέλι προς ἴῃ τὴν. ΠΡ 10 ροβὲ μέλι δα. μὴ ἃ βωμῳ] 

ϑεῶ (ἱ 11 τὸ οἵω. ΜᾺ 19 αὑτῶν ΗΠ: αὐτῶν ορίοτὶ ὁ προφήτης οπι. ΜΝ, 
ὃ προφητιχὸς .Μ8., Ῥᾶτ, ἴθ ρ.“ (ἴδηρ.) 30 Μωσῆς εοὐὰ. Ν 91 ἐχπεράση 
αἰζογαιη σε (ΕΝ: οἵη. ΜΛΔΗ 22 ἐγκάρδια ΠΟΘΕΝ εἰ) χαὶ Ν 22, 28 ἣ οὔ" 
χαὶ ΟΧ ΠΧΧ (εἴ. Ἰορ΄. Πρ. ΠῚ ὃ 114) βογίρβὶ : ἢ οὐχ Ἄσοὐά. 28 αἰΐθγιιη σὲ οπ|. 

τὸ] χαὶ τὸ (ἃ 20 ὁ ΟΠΕΝ: οὐ, ΜΑΗ ἄνϑρωπος} ἀνὴρ Ν 

19 --ἸΌ8,0 Ν᾽ [0], 1Ιδ0τ: ἄρα οὖν οὐχ --- παραδείτου. 

ἁ 

Ν 
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111 ϑεοῦ “ (Ποὺ. 8,2. 3); τίς οὖν οὕτως ἀνόσιός ἐστιν, ὡς ὑπολαβεῖν 

χαχωτὴν τὸν ϑεὸν χαὶ λιμόν, οἴχτιστον ὄλεϑρον, ἐπάγοντα τοῖς ἄνευ 

τροφῆς ζῆν μὴ δυναμένοις; ἀγαθὸς γὰρ χαὶ ἀγαθῶν αἴτιος, εὐεργέτης, 

σωτήρ, τροφεύς, πλουτοφόρος, μεγαλόδωρος, χαχίαν ὅρων ἱερῶν ἀπελη- 

λαχώς: οὕτω γὰρ τὰ γῆς ἄχϑη, τόν τε ᾿Αδὰμ χαὶ Καιν, ἐφυγάδευσεν ὁ 

112 ἐχ τοῦ παραδείσου. μὴ παραγώμεϑα οὖν ταῖς φωναῖς, ἀλλὰ τὰ δι᾿ 

ὑπονοιῶν σημαινόμενα σχυπῶμεν χαὶ λέγωμεν, ὅτι τὸ μὲν ,ἐχάχωσε“ 

ἴσον ἐστὶ τῷ ἐπαίδευσε χαὶ ἐνουθέτησξς χαὶ ἐσωφρόνισε, τὸ δὲ λιμῷ 

παρέβαλεν“ οὐ σιτίων χαὶ ποτῶν εἰργάσατο ἔνδειαν, ἀλλ᾽ ἡδονῶν χαὶ 

ἐπιϑυμιῶν φόβων τε χαὶ λύπης χαὶ ἀδιχημάτων χαὶ συνόλως ἁπάντων 10 

1τὸ ὅσα ἣ χαχιῶν ἐστιν ἢ παϑῶν ἔργα. μαρτυρεῖ δὲ τὸ ἐπιλεγόμενον 

ἑξῆς" ,ἐψώμισέ σε τὸ μάννα.“ ἀρά 1ε τὸν τὴν ἄπονον χαὶ ἀταλαί- 
πωρὸν τροφὴν δίχα σπουδῆς τῶν ἀνθρώπων οὐχ ἐχ γῆς, ὡς ἔϑος, 

ἀναδοϑεῖσαν, ἀπ᾿ οὐρανοῦ δέ, τεράστιον ἔργον. ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν 

χρησομένων παρασχόμενον ἄξιον λέγειν λιμοῦ χαὶ χαχώσεως ἣ τοὐναν- 15 

1714 τίον εὐθηνίας καὶ εὐετηρίας ἀδείας τε χαὶ εὐνομίας αἴτιον; ἀλλ᾽ οἱ 

πολλοὶ χαὶ ἀγελαῖοι νομίζουσι τοὺς λόγοις θείοις τρεφομένους αϑλίως 

χαὶ ταλαιπώρως ζῆν --- ἄγευστοι γάρ εἰσι τοῦ παντρύφου γεύματος 

σοφίας ---, οἱ δ᾽ (ἐν) ταῖς εὐπαϑεύχις χαὶ εὐφροσύναις λελήϑατι διά- 

178 γοντες. (91.) οὕτω τοίνυν ἢ ποιὰ χάχωσις ὠφέλιμόν ἐστιν, ὥστε χαὶ 30 

τὸ ταπεινότατον αὐτῆς, ἢ δουλεία, μέγα ἀγαϑὸν νενόμισται. χαὶ ταύτην 

ηὔξατό τις ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς πατὴρ υἱῷ, τῷ ἄφρονι Ἠσαῦ ὁ 

1710 ἄριστος ᾿Ισαάχ. εἶπε γάρ που’ ἐπὶ μαχαίρᾳ σου ζήσεις, χαὶ τῷ 

ἀδελφῷ σου δουλεύσεις“ (θη. 21,40), λυσιτελέστατον χρίνων τῷ πό- 

λεμὸν ἀντ᾽ εἰρήνης αἱρουμένῳ χαὶ ὥσπερ ἐν μάχαις ὁπλοφοροῦντι διὰ 35 

τὴν ἐν τῇ ψυχῇ στάσιν χαὶ ταραχὴν ὑπηχύῳ γενέσθαι χαὶ δουλεῦσαι 

1 ροβὶ ϑεοῦ δά. ζήσεται (ΕΝ ὥστε (ΕΝ, ὃς ἡ 2 χαχωτὴν ἴῃ ταϑ. ΗΞ 
χαὶ νἱα. 566]. ὃ ἀγαϑὸς] ἀγαϑῶν Εὶ 4. πλουτοφόρος (ΕἸ ὟΝ: ον. ΜΑΗΪΠ," 
δ᾽ οὗτος οοηΐ. Οὐδη Κάιν] Εὔαν εοοπὶ. Νδιρ, ὃ παραδείσου] παιδός 

σου ἃ παραιτώμεϑα (1 τῆς φωνῆς ἃ λέγομεν ΛΗ! 
ἐχάχωσεν Εὶ ὃ ἐστὶ οἴη. Π τῷ] τὸ ἃ ἐξεπαίδευσε ΤΌΓΩ. 

τὸ] τῷ Η' Ι0 φόβου ν ἀπαντώντων Η!, ἁπάντων τῶν 3 11 χα- 

χῶν ΠΗ! ἢ παϑῶν ἐστιν ἰγάπβροβ, (ΤΕ 12 τὸν τὴν] τὸν Η, τὴν 

Εν 15 χρησομένων (ὀμβρηϑεῖσαν) παρασχόμενον) νον 6 οοττ, Η", παρεχόμενον ἑοηΐ. 
Μδηρ. 16 εὐσϑενίας Ε΄, εὐϑηνείας ἢ ἰδίας τε οἵη. Λα 
χαὶ] τὰς ἡ αἴτιον] ἄρτον οοπὶ. Νίαην. 11 τοὺς] τοῖς (ἱ λόγους 

ϑείοις Δ, ϑείοις λόγοις ἢ 19. δ᾽ ἐν ν: δὲ οοὐι!., ὃ᾽ (ἐν μέσαις) σοηϊοῖο 

εὐπλοίαις (ΕῚ,2 90 οὕτω] οὐ Μ, οὗ ἃ 22) τῷ υἱῶ Καὶ Ἢσαῦ 

ΝΜ; Ἡσαῦ οοἰοτὶ 



Ρ 5 Ν. 

1 

15. 

ΠΕ ΟΟΝΟΒΕΒΒΓ ἘΕΠΡΌΙΤΙΟΝΙΒ ΘΒΑΤΙΑ Ι͂ 

χαὶ ἐπιτάγμασιν, ἅττ᾽ ἂν ὁ σωφροσύνης ἐραστὴς ἐπιχελεύσῃ, πᾶσι πει- 

ϑαρχεῖν. ἐνϑψένδέ μοι δοχεῖ τις τῶν φηιτητῶν Μωυσέως, ὄνομα εἰρη- 

νιχός. ὃς πατρίῳ γλώττῃ Σαλημὼν χαλεῖται, φάναι’ ,παιδείας ϑεοῦ, 

υἱέ, μὴ ὀλιγώρει, χαὶ μὴ ἐχλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: ὃν γὰρ 

ἀγαπὰ χύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται“ (τον. 

5,11. 12). οὕτως ἄρα ἣ ἐπίπληξις χαὶ νουϑεσία χαλὸν νενόμισται, 

Ι] ὥστε δι’ αὐτῆς ἢ πρὸς ϑεὸν ὁμολογία συγγένεια γίνεται. τί γὰρ οἷ- 

09 

171 

χειότερον υἱῷ πατρὸς ἢ υἱοῦ πατρί; ἀλλ᾽ ἵνα μὴ λόγον ἐχ λόγου 118 

συνείροντες μηχύνειν δοχῶμεν, ἐναργεστάτην δίχα τῶν εἰρημένων πίστιν 

παρεξόμεθα τοῦ τὴν ποιὰν χάχωσιν ἀρετῆς ἔργον εἶναι" νόμος γάρ ἐστι 

τοιοῦτος" πᾶσαν χήραν χαὶ ὀρφανὸν οὐ χαχώσετε" ἐὰν δὲ χαχία χαχώ- 

σητε αὐτούς“ (ἔχοά. 22,22). τί λέγει; ἀρ᾽ ὑπό τινος ἔστιν ἄλλου χαχοῦ- 

σϑαι: εἰ γὰρ χαχίας ἔργα μόνης αἵ χαχώσεις, περιττὸν τὸ ὁμολογούμενον 

τράφειν, ὃ χαὶ δίχα προσϑήχης ἀνομολογηϑήσεται. φήσει δὲ πάντως" 179 

οἴδα χαὶ ὑπὸ ἀρετῆς ἐλεγχόμενον χαὶ ὑπὸ φρονήσεως παιδευόμενον. 

διόπερ οὐ πᾶσαν χάχωσιν ἐν αἰτίᾳ τίϑεμαι, ἀλλὰ τὴν μὲν διχαιοσύνης 

χαὶ νομοϑετιχῆς ἔργον οὖσαν --- ἐπιπλήξει γὰρ σωφρονίζει ---- μάλιστα 

ϑαυμάζω, τὴν δὲ ἀφροσύνης χαὶ χαχίας, βλαβερὰν ὑπάρχουσαν, ἀπο- 

στρέφομαι χαὶ χαχίζω δεόντως. ὅταν οὖν τὴν Λγαρ χαχουμένην ὑπὸ 180 

Ὃ Σάρρα: ἀχούσῃς, μηδὲν τῶν ἐν ταῖς γυναιχείαις ζηλοτυπίαις εἰωθότων 

γίνεσϑαι ὑπονοήσῃς" οὐ γὰρ περὶ γυναιχῶν ἐστιν ὁ λόγος, ἀλλὰ δια- 

νοιῶν, τῆς μὲν γυμναζομένης ἐν τοῖς προπαιδεύμασι, τῆς δὲ τοὺς 

ἀρετῆς ἄϑλους διαϑλούσης. 

Ι ἅτ᾽ Μ6ῈΕ 2 Μωσέως οοὐὰ. ὃ γλώσση ΒΟ Ε 
4 ὀλιγώρη (ὐ, ὠλιγώρει 0 ὄντως Η12 ἄρα] ἐστὶν ΕἸ,2 
χαλῶς (Κ᾽ ἢ διὰ τῆς πρὸς (ὦ ὁμολογεῖται. συγγένεια γίνεσθαι ἐοηϊεῖο 
ὁμολογίας (ἡ, ὁμολογία καὶ Μαπρ. γένηται 9 πίστει Α 10 πα- 

ρεξώμεϑα ν τοῦ] τῷ Εὶ 11 χαχώσεται ἡ 11. 12 χακώση- 
ται ἃ 12 ἄρα Ε ἄλλου (ἣ κακίας) οοπίοϊο 14 ἀνωμολογηϑήσεται 
Ἡ, ἂν ὁμολογήσητε (ΚΕ φησὶ (ΣΕ, φύσει α [ὃ οἶδα καὶ 
οἵη, ( Ροβὶ οἴδα δἰ. τινὰ Εὶ 16 τίϑημι Ρ6Γ διγογοιῃ δίδηρ, 
11 γὰρ σωφρονίζει) γλωσσοφρονίζει Α 20 τῆς Σάρρας ΟΝ ἀχούσῃς οἴη. 
21 γενέσϑαι Μ ὑπονοήσεις ν΄ 22, 28 τοῖς ἀρετῆς ἄϑλοις Α 28 φί- 
λωνος περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνόδου 50 Ὀ5ογἱ: (ἱ 

ὅ--ὖ Οἴειν. Αἰεα. ϑίγονι. 1 ὃ 29. ρ». 925 Ἐν: εὖ γοῦν εἴρηται" τὰ πὶ 5οααϊαν Ἰοοι5. Ρτγόνοτγθ. 
6 ΡΠ ΪοπΘ βαπηρίωβ (ΠἾπη. 4 μηδὲ ρτὸ χαὶ μή). 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡΙ ΦΥΓΗ͂Σ ΚΑΙ ΕΥ̓ΡΕΣΕΩΣ 

Ι (1.)»} ,Καὶ ἐχάχωσεν αὐτὴν Σάρα, χαὶ ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου 1 ρ.40Ν. 

αὐτῆς. εὖρε δὲ αὐτὴν ἄγγελος χυρίου ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἐν 

τῇ ἐρήμῳ, ἐπὶ τῆς πηγῆς ἐν τῇ ὁδῷ Σούρ. χαὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἀγγελος 

χυρίου" παιδίσχη Σάρας, πόϑεν ἔρχῃ, χαὶ ποῦ πορεύῃ; χαὶ εἶπεν" 

ἀπὸ προσώπου Σάρας τῆς χυρίας μου ἐγὼ ἀποδιδράσχω. εἶπε δὲ αὐτῇ ὁ 

ὃ ἄγγελος χυρίου: ἀποστράφηϑι πρὸς τὴν χυρίαν σου χαὶ ταπεινώϑητι 

ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῆς. χαὶ εἶπεν αὐτῇ ὃ ἄγγελος χυρίου" (ἰδοὺ) σὺ ἐν 

γαστρὶ ἔχεις, χαὶ τέξῃ υἱόν, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισμαήλ, ὅτι 

ἐπήχουσε χύριος τῇ ταπεινώσει σου. οὗτος ἔσται ἀγροῖχος ἄνθρωπος" 

αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας χαὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν (θη. 10, 10 

5 0--1ῶ, ομι. 10).“ εἰρηχότες ἐν τῷ προτέρῳ τὰ πρέποντα περὶ τῶν 

προπαιδευμάτων χαὶ περὶ χαχώσεως, ἑξῆς τὸν περὶ φυγάδων ἀναγρά- 

ψομεν τόπον. μέμνηται Ἰὰρ πολλαχοῦ τῶν ἀποδιδρασχόντων, χαϑάπερ 

χαὶ νῦν φάσχων ἐπὶ τῆς "Λγαρ, ὅτι χαχωϑεῖσα , ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου 
ὃ τῆς χυρίας “. αἰτίας οὖν ἔγωγε τρεῖς εἶναι νομίζω φυγῆς, μῖσος, φόβον, 1ῦ 

αἰδῶ. μίσει μὲν οὖν χαὶ γυναῖχες ἄνδρας χαὶ ἀνῆρες Ἰυναῖχας ἀπολεί- 

πουσι, φύβῳ δὲ τοὺς γονεῖς παῖδες χαὶ δεσπότας οἰχέται, αἰδηῖ δὲ τοὺς 

ἑταίρους, ὁπότε μὴ χαϑ᾽ ἡδονήν τι πράξειαν αὐτοῖς, οἱ φίλοι: ἤδη δὲ 

Φίλωνος ..... εὑρέσεως (ἰ, περὶ φυγάδων Η Ι Σάρα Π: Σάρρα (ἃ 
τοῦ προσώπου Υ ὃ ἐν] τῆς ἐν ν ὁδῶ οἵη. (ἱ 4 (Λγὰρ) παιδίσχη ὃχ 

ΠΧΧ οἵ αυδοβί. ἴθ θη. ΠῚ ὃ 28 σοπίεῖο Σάρας Η: Σάρρας ἃ ὃ Σάρας Η: 
Σάρρας ( 1 ἰδοὺ εχ ἃ 204. εἰ ΠΧΧ δααϊαὶ 8 τέξεις ν 8. 9. ὅτι --- σου 

οιὴ. ἢ 11 προτέρῳ (βιβλίῳ) οοῃΐοῖο 12. 10 ἀναγράψωμεν οοπίοϊο 

12 ὁ ἱερὸς λόγος δια] νυὶϊ Μάηρ. 18 οἱ φίλοι αὐτοῖς Η, 56 β΄, α΄ 8. 5. 
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χαὶ πατέρας οἶδα διὰ τὸ ἁβροδίαιτον αὐστηρὸν χαὶ φιλόσοφον βίον 

παίδων ἐχτραπομένους χαὶ δι᾿ αἰδῶ τὸν ἀγρὸν πρὸ τῆς πόλεως οἰχεῖν 

ἑλομένους. τῶν τριῶν τούτων αἰτιῶν ἔστιν εὑρεῖν ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς 4 

ὑπομνήματα. ὃ γοῦν ἀσχητὴς ᾿Ιαχὼβ μίσει μὲν τὸν πενθερὸν Λάβαν, 
». ἯΤΜ. φύβῳ δὲ τὸν ἀδελφὸν Ἠσαῦ [| ἀποδιδράσχει, ὡς αὐτίχα παραστήσομεν. 

6 ἣ δ᾽ Αγαρ ἀπαλλάττεται δι᾿ αἰδῶ: σημεῖον δὲ τὸ ὑπαντᾶν αὐτῇ ὃ 

ἄγγελον, ϑεῖον λόγον, ἃ χρὴ παραινέσοντα χαὶ ὑφηγησόμενον ἐπανόδου 

τῆς εἰς τὸν δεσποίνης οἴχον, ὃς χαὶ ϑαρσύνων φησίν: ,ἐπήχουσε χύριος 

τῇ ταπεινώσει σου“ (θη. 16,11), ἣν οὔτε διὰ φόβον ἔσχες οὔτε διὰ 

10 μῖσος --- τὸ μὲν γὰρ ἀγεννοῦς, τὸ δὲ φιλαπεχϑήμονηος πάϑος ψυχῆς ---, 

ἀλλ ἕνεχα τοῦ σωφροσύνης ἀπειχονίσματος, αἰδοῦς. εἰχὸς γὰρ ἦν, εἰ ὁ 

διὰ φόβον ἀπεδίδρασχε,. τῇ τὸν φόβον ἐπανατειναμένῃ παρηγορῆσαι 

πραοπαϑεῖν: τηνιχαῦτα γὰρ ἀσφαλὲς ἦν ἐπανέρχεσθαι τῇ φυγούσῃ, 

πρότερον δ᾽ οὔ. ἀλλὰ τῇ μὲν οὐδεὶς προεντυγχάνει ἅτε ἐξευμενισϑείσῃ 

15. δι᾽ ἑαυτῆς, τὴν δὲ ὃ δι᾿ εὔνοιαν φίλος ὁμοῦ χαὶ σύμβουλος ἔλεγχος 

διδάσχει μἢ αἰδεῖσϑαι μόνον, ἀλλὰ χαὶ εὐτολμίᾳ χρῆσϑαι- ἥμισυ γὰρ 

ἀρετῆς εἶναι τὴν δίχα τοῦ ϑαρρεῖν αἰδῶ. 

(2.) Τοὺς μὲν οὖν ἀχριβεστέρους χαραχτῆρας ὁ ἑξῆς μηνύσει 1 

λόγος. ἐπανιτέον δ᾽ ἐπὶ τὰ προταϑέντα χεφάλαια χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τῶν 

Ὁ. μίσους χάριν ἀποδιδρασχόντων. .,ἔχρυψε“ γάρ φησιν ,.᾿Ιαχὼβ Λάβαν 

τὸν Σύρον, τοῦ μὴ ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσχει, χαὶ ἀπέδρα 

αὐτὸς χαὶ τὰ αὐτοῦ πάντα “(ἄοηῃ. 31,20. 21)» τίς οὖν αἰτία τοῦ 8 

μίσους; ποϑεῖς γὰρ ἴσως δὴ τοῦτο μαϑεῖν. εἰσί τινες οἱ τὴν ἄποιον 

χαὶ ἀνείδεον χαὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν ϑεοπλαστοῦντες, τὸ χινοῦν αἴτιον 

5 οὔτε εἰδότες οὔτε παρὰ τῶν εἰδότων μαϑεῖν σπουδάσαντες, ἀγνοία δὲ 

χαὶ ἀμαϑίαᾳ χεχρημένοι τοῦ χαλλίστου μαϑήματος, οὗ πρώτου χαὶ μόνου 

τὴν ἐπιστήμην ἐχπονεῖν ἦν ἀναγχαῖον. ὁ Λάβαν τοῦ γένους ἐστὶ τούτου: 9 

ὃ Ἣσαῦ ΟΝ παραστήσομεν 5Βοτίρβὶ: παραστήσομαι εοὐά, ἴ ϑεῖον 
λύγον εχ ϑείων λόγων οοττ. "ἢ ἃ χρὴ] ἄχρι ἃ 8 δεσπότην ἢ 

11. 12 ἣν εἰ --- φόβον «ὐά. ἴῃ τσ. ΠΞ 12. ἐπανατειναμένην Τιγη. ὃ πραῦπα- 

ϑεῖν εοηὶ. ίδηρ, 10 ὁ δι᾽ εὔνοιαν] διάνοιαν (ἰ φίλος ὁμοῦ (ἰ: ὁμοῦ 
φῦος Η 10 μόνον] μέν ἑοπὶ. Μαηρ. εὐτολμίας (ἱ 10 δὲ ἢ 

προταϑέντα Μαπσ.: προτεϑέντα οὐ. 21 τοῦ] τὸ (ἃ 2 τοῦτο Ταγη.: τὶ τοῦ 

οοὐά., τι {περὶ τούγτου σοῃίοῖο, τιζνα) τοὐζτου) ἐοπὶ. Οὐ η 24. οὐσίαν] ὕλην 

οὐπϊ. δηρ, κινοῦν] τῶν γινομένων ὁοηϊ. Μδηρ. 25 ἰδόντες (ἱ 
ἰδόντων ἃ 

21 Ξη4. εἵ. Οτῖσ. Οὐμῖγα (ἰδβαπι ΓΝ 45. ρ. ὅ860, 
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τὴν γὰρ ἄσημον αὐτῷ ποίμνην οἱ χρησμοὶ προσνέμουσιν (θη. 80,42)" 
ἄσημος δὲ ἐν μὲν τοῖς ὅλοις ἢ ἄποιος ὕλη, ἐν ἀνθρώποις δὲ ἢ ἀμαϑὴς 

10 ψυχὴ χαὶ ἀπαιδαγώγητος. ἕτεροι δ᾽ εἰσὶ τῆς ἀμείνονος μοίρας, οἷ νοῦν 

ἔφασαν ἐλϑόντα πάντα διαχοσμῆσαι, τὴν ἐξ ὀχλοχρατίας ἐν τοῖς οὖσιν 

ἀταξίαν εἰς ἀρχῆς νομίμου, βασιλείας, τάξιν ἀγαγόντας τοῦ ϑιάσου 5 

τούτου χορευτὴς ᾿Ιαχώβ ἐστιν, ὃς ἐπιστατεῖ τῆς ἐπισήμου ποιχίλης 

ἀγέλης: ἐπίσημον δὲ πάλιν χαὶ ποιχίλον ἐν μὲν τοῖς ὅλοις τὸ εἶδος, ἐν 

Π δὲ ἀνθρώποις ἣ εὐπαίδευτος χαὶ φιλομαϑὴς διάνοια. πολλοῦ δὴ τοῦ 

φύσει χοινωνιχοῦ σπάσας ὁ ἐπίσημος χαὶ μοναρχίας ἀληϑοῦς ἑταῖρος 

ἔρχεται πρὸς τὸν ἄσημον, ὑλιχὰς μέν, ὡς εἶπον ἤδη, ϑεοπλαστοῦντα ιῦ 

ἡγεμονίας, ἔξω δὲ τούτων δραστήριον μηδεμίαν νομίζοντα, διδάξων ὅτι 

12 οὐχ ὀρϑογνωμονεῖ. γέγονέ τε γὰρ ὃ χύσμος χαὶ πάντως ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς 
γέγονεν: ὃ δὲ τοῦ ποιοῦντος λόγος αὐτός ἐστιν ἢ σφραγίς, ᾧ τῶν ὄντων 
ἕχαστον μεμόρφωται" παρὸ χαὶ τέλειον | τοῖς γινομένοις ἐξ ἀρχῆς παρα- Ρ. 945}. 

18 χολουϑεῖ τὸ εἶδος, ἅτε ἐχμαγεῖον χαὶ εἰχὼν τελείου λόγου. τὸ γὰρ 15- 15 

νήμενον ζῷον ἀτελὲς μέν ἐστι τῷ ποσῷ --- μάρτυρες δὲ αἵ χαϑ᾽ ἡλιχίαν 

ἑχάστην παραυξήσεις --- τέλειον δὲ τῷ ποιῷ μένει Ἰὰρ ἥ αὐτὴ 

ποιότης ἅτε ἀπὸ μένοντος ἐχμαγεῖσα χαὶ μηδαμῇ τρεπομένου ϑείγυ λόγου. 

14 (3.) ὁρῶν δ᾽ ὅτι πρὸς μάϑησιν χαὶ νόμιμον ἐπιστασίαν χεχώφωται, 

δρασμὸν εἰχότως βουλεύεται" δέδιε 1ώρ, μὴ πρὸς τῷ μηδὲν ἰσχῦσαι 90 

ὀνῆσαι ἔτι χαὶ ζημιωϑῇ. βλαβεραὶ γὰρ αἱ μετὰ ἀνοήτων συνουσίαι, χαὶ 

ἄχουσα πολλάχις ἢ ψυχὴ τῆς ἐχείνων φρενοβλαβείας ἀπομάττεται τὰ 

εἴδωλα: χαὶ ὄντως ἐστὶν ἐχϑρὸν φύσει παιδεία ἀπαιδευσίᾳ χαὶ φιλοπο- 

18 νία ἀμελετησία. παρὸ χαὶ φωνὴν αἵ ἀσχητιχαὶ δυνάμεις ἀφεῖσαι χεχρά- 

Ι οἱ Μδησ.: οὗ οοὐά, ὃ ἀπαίδευτος σοπίοϊο 4 ὀχλοχρατίας βοτίρ5] : ὀχλοχρασίας οοὐά. 

Ὁ {ζχαὶ) ποιχίλης εἐοηϊοῖο Ἵ ὅλοις] ὑλιχοῖς σοπὶ. Μαηρ. 8 δὲ Μδημ. [ῸΓ ΘΓΓΟΓΘΠῚ 

11 ἡγεμονίας] οὐσίας σοηϊοῖο μηδαμῇ οοπηϊ. ΟΠ π 12 ὀρϑογνωμεῖ ν γέγονέ 
τε (ἰ: γεγένηται ἢ 14. παρ᾽ ὃν Μδηρς. 18 ἐχμαχϑεῖσα Η 19. νόμιμον Μδπηρ.: 

μόνιμον σοοαα., 20 τῷ] τὸ Τυτγη. 2) τῆς (}}Π: ταῖς 1,} τη. φρενοβλαβίας 

(ὦ, φρενοβλαβείαις Τύτη. 2 ροβὲ χαὶ γᾶ8. ἢ 24 ἀφιεῖσαι σοηίοϊο 

ὅ. ΑπαΧΑροΓαβ: υ. Ἰδογί. Πΐορ. ΠΠθ; Ζ6]}16ν, ῬΉΠο5., στ Τρ. 9923, 21---29 ὮΡ 

ἴο], ὅ851 ΠῈ [ο]. 201. ΠΥ ρ.. 092. Απίοηϊιβ ΜοΙῖββα 11 80. οο]. 1095 (ἰδογσί 5. μ. 11,1] 

Βοΐ88. (Πδυγ. ΝΠ 1Ὁ [0]. 81.) Φίλωνος : ᾿ βλαβεραὶ τῶν ἀνοήτων αἱ συνουσίαι --- εἴδωλα (αἱ 

τῶν ἀνοήτων Ὁ}Ὀ ὮΝ). 21---ῶ4 Ανεῦγοβ. ορίδί, 97,8: ποχίδθ βιιπὶ ϑηΐπ σοη- 
ΥΘΓΒΔ ΟΠ 68. ΘῸΠ) ΤΠΒΙΡΊ ΘΠ ΕἾ 18 οἱ ἰηβοίαπΐς βοῦγίαπι τηθηΐθιη ἂς ἀθοοϊογαπί.. .. θαυ θηΐογ 

ΘηΪπι ΔΟΟΙ τ, ἀξ 418. σοπίγα ργοροβιἑα μι Βα πὶ. .. ἤαοο ᾿ηβ᾽ ρ᾽ οπεῖδθ οο]ογθίαγ, τηϑγ ἴοη 0}6 

ΟΠ Γαγῖδ 6 5101] ϑαπὶ οἱ τορυσηδηΐθβ αἰβοὶ μη. δἴαιιθ ᾿πβο] πιὰ. 

24-- 118,19. ἐδία. 7: [νὰ οἱ Εδομθὶ, ὧπὰ Ἰαθογίοβα, δἰίογα δι βρίγδίϊο Τοτγ 18, γοΐασίθη θβ8 πη 
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Ἴασι τὰς αἰτίας τοῦ μίσους παραδιηγούμεναι" «ἡ ἔστιν ἡαῖν ἔτι μερὶς 

ἢ χληρηνομία ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν; οὐχ ὡς ἀλλότριαι λελο- 

Ἰίσμεϑα αὐτῷ; πέπραχε γὰρ ἡμᾶς χαὶ χατέφαγε χαταβρώσει τὸ ἀργύ- 

ριον ἡμῶν. πᾶς ὁ πλοῦτος χαὶ ἢ δόξα, ἣν ἀφείλετο ὁ ϑεὸς τοῦ 

ὅ πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται χαὶ τοῖς τέχνοις ἡμῶν “ (ὕδθη. 31,14--- 16). 

ἐλεύϑεραι γὰρ χαὶ τοῖς ὀνόμασι χαὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν οὐδένα τῶν ἀφρόνων 10 

νημίζηυσι πλούσιον ἢ ἔνδοξον εἶναι, πάντας δ᾽, ὡς ἔπος εἰπεῖν. ἀδόξους 

χαὶ πένητας, χἂν βασιλέων πολυχρύσων τύχας ὑπερβάλλωσιν. οὐ ταρ 

φασι τὸν πλοῦτον τοῦ πατρός, ἀλλὰ τὸν ἀφαιρεϑέντα πλοῦτον, οὐδὲ τὴν 

10 ἐχείνου δόξαν, ἀλλὰ τὴν ἀφαιρεϑεῖσαν αὐτοῦ δόξαν σχήσειν. ἐστέρηται 17 

δ᾽ ὃ φαῦλος τοῦ ἀληϑινοῦ πλούτου χαὶ τῆς ἀψευδοῦς εὐδοξίας" τὰ γὰρ 

ἀγαϑὰ ταῦτα φρόνησις χαὶ σωφροσύνη χαὶ αἵ συγγενεῖς περιποιοῦσι δια- 

ϑέσεις. ὧν αἱ φιλάρετοι ψυχαὶ χληρονομοῦσιν. οὐχοῦν οὐ τὰ προσόντα 18 

τῷ μοχϑηρῷ, τὰ δ᾽ ὧν ἐχεῖνος ἐστέρηται περιουσία χαὶ εὔχλεια τοῖς 

10 ἀστείοις ἐστίν: ἐστέρηται δὲ ἀρετῶν, αἱ δὴ χτήματα τῶνδε γεγόνασιν, 

2 ἢ βογίρβὶ (βῖ. ΤᾺ ΧΟ δὲ α15 τον, αἶν, πθγ. ὃ 44): χαὶ οοὐά. ἀλλότριαι βογρΒ,: 

ἀλλότριοι σοι. : σοπεΐπα βου ρέματα αἱ ἀλλότριαι ὁπ580. νἱ οίηγι: οἵ, δὰ Πἴη. 2, ὃ. λε- 

λόγισϑε σοττγ. δχ λελόγισϑαι ΠΗ, λελόγιστε [, 4 πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν 
εχ ΠΠΧΧ οἱ 8 10 Ἄδοηίοῖο ὃ ἐλεύϑεροι ν γὰρ (χαὶ πλούσια! ὁχ ΑἸηῦτοϑ. 
σοπίεϊο ὀνόμασι) γένεσι σοπὶ. δηνσ. 9. ἀφαιρεϑέντα (αὐτοῦ) ὁοηϊοῖο 

10. ὧν] ἃ νο] χληρονόμοι εἰσίν ὁοοηΐϊ, Μδηρ. ιὸ δ᾽ ἢ τῶνδε (ἱ: 
αὐτῶν ἢ 

δοπογὶβ προοϑδϊἐπἀΐηριη, 80] τηοτπὶ Οἰβογοραη πὶ, οαπὶ υἱγὶ δχογοῖἱ ΙδῸῸ Ὁ ΒΘΥΓΠΙΟΏΘ 

ϑαἀορίαο οββοηῖ, ἀὐοι νοοῖ εϊδοθάύογο, πὲ Παρᾶπ οἱ βιϊογαπμ. οἷα ἱην  ἀΐατη ἰθο! πᾶτοὶ 

αἰαθθ ἱσπδνίδιῃ, τοβροπθογιπί: πυθα]αϊὰ ο8ὲ ποθ ροτίϊο δὰὺΐϊ πολ 85. ἰπ 

ἀοπιο ραίγὶ5 ποβίγὶ ποηπὸ δου! ἰδῆ 86 ἀο5ΕἸ πηι αγ οἱ ἢ νοπάϊ αἰ! 6. Ϊ πὶ 

ποβ οἱ ἀενοτγανῖϊί ργοϊ πὴ ποβίγῃιη. οοσθ ρυϊπαπ πα ἱρπᾶνὰβ οἱ ἰπυΐάιιβ 

Ἰαδογίοβαιῃ οἱ αἰδοῖ ρ! πα ἰθηδοθ. αἰϊθηαὶ ἃ 86... ὅ πππὸ δυάίαιηιβ, αποιηοάο αᾶθ 

δανεῖ υἱγίαβ, πο παροδί ἰσηανία. αἰππίὶ θηΐμη: ΟΠ Π 65 αἀἰνὶ ἴδ οἱ σ]οτγία, 4 8 ΠῚ 

(111 ἀθδὺβ ραΐγὶ ποβίγο, ποῦὶβ οὐ οὐ ΓΠΠ1Π18Ξ ποβίγὶβ. τπογιῖο θὸ Ἀγ ὶίγο 

ἀἰσιιηΐ 6556. βϑυιθίαία, αὐΐα ἴρ56. οδί ΔΠΟΙΟΥ ὈΟΠΟΓΙΙ., Οὐ 5 ΚΥδιΪα ἸΘΏΔΥΙ ΘΧΌΒ ΤΟ: 

αυΐα ἀθοογοῖῃ Ὠθγρα αι }8 αἰνῖπδθ σαρογο πργοῦὶ αἴηαθ ἱπῆγιηϊ πὸπ ἀπθιπί, Βυσορα 

ἃμίθπ ἰπίθπέιι5. οἱ Βρ᾽ ΓΙ τὰ ἴῃ 856. (ΟΤΕΪΒ. ΠΌΘΠ8. ῦ-- 8 ἐνία. 7: ἀθηΐααθ αυδβὶ 

αἀἰνῖο5. δὲ ἰΌογδθ πὸπ θα αἰν θη, 56 οσοηΐθιη ὩΓΌΪ γα θα πγ. ΟΠΊΠΪΒ. Θηΐπη ὈΘΠΔΓΊΙῚ 

οἱ ΠΟ πῇ σΟΏΒΟΓΒ αἰδοῖ ρ᾽ ἢ παγιιπὶ ποι πθῖη ἱπδὶριθητίαιη. αἰ ν θα μεαὶ, 56 ἱπορθ 

αἴθ ὀροπαιη, ἀοϊδοίυ πη ἀποθηϊθ, οἰβὶ τ ρα! 5. αὐ ν 15. αὔὔιαὶ δὲ ΒῈ ρΟΓθι5. ἃσγῸ δυδλη 

ἰδοίοι ρμοϊοηξίαιη (οὐ, δἰΐαπι 33). ερίοι, 8,8: αἰΐογ ἀοβρί οἴη ἀπηο βασιλέων τὰς πολυ- 

χρύσους τύχας ᾿πηρογα]θϑά6 σαχαβ.. .. οἵ, ΔΝίαιμοξ ἱγαφῖο. σγαθο. {γ. ». 900 (αἀεϑροία 
9222). 

ῬὨΪ Ομ Ορογα νοἱ. ΠΠ]. 8 
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ἵνα χαὶ τὸ ἑτέρωϑι λεχϑὲν συνάδῃ" ,τὰ βδελύγματα Αἰγύπτου ϑύσομεν 

χυρίῳ τῷ ϑεῷ “ (Εχοά. 8,20)" τέλεια γὰρ χαὶ ἄμωμα ἱερεῖα αἱ ἀρεταὶ 

χαὶ αἱ χατὰ ἀρετὰς πράξεις, ἃς τὸ φιλοπαϑὲς Αἰγύπτιον βδελύττεται 

19 σῶμα. χαϑάπερ γὰρ ἐνταῦϑα φυσιχῶς τὰ βέβηλα παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἱερὰ 
παρὰ τοῖς ὀξὺ χαϑορῶσι λέγεται χαὶ πάντα ϑύεται, τὸν αὐτὸν τρόπον ὃ 

χαὶ ὧν ἐστέρηται χαὶ ἀφύρηται πᾶς ἄφρων, τούτων χληρονόμος ἔσται 

ὃ χαληχαἀγαϑίας ἑταῖρος" ταῦτα | δέ ἐστι δόξα ἀληϑὴς ἐπιστήμης ἀδια- ρ. 2495 Ν. 

φορηῦσα χαὶ πλοῦτος οὐχ ὃ τυφλός, ἀλλ ὃ τῶν ὄντων ὀξυδερχέστατης, 

ὃς οὐδὲν παραδέχεται νόμισμα χίβδηλον. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄψυχον τὸ παράπαν. 
0 εἰ χαὶ δόχιμον εἴη. προσηχόντως οὖν ἀποδράσεται τὸν τῶν ϑείων ἀγαϑῶν 10 

ἀμέτοχον, ὃς χαὶ ἐν οἷς ἕτερον αἰτιᾶται διαβάλλων ἑαυτὸν λέληϑεν, 

ἐπειδὰν φῇ ,κεἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἂν σε“ (τη. 31,21). 

αὐτὸ γὰρ τοῦτο φυγῆς ἣν ἄξιον, εἰ μυρίων δεσποτῶν δοῦλης ὦν, ἐπι- 

2] μορφάζων ἀρχὴν καὶ ἡγεμονίαν, ἐλευϑερίαν ἄλλοις ἐχήρυττες. ἐγὼ δέ, 

φησί, τῆς ἐπ᾽ ἀρετὴν ἀγούσης δὸοῦ συνεργὸν ἄνθρωπον οὐχ ἔλαβον, 1 

1 σὺν αἰδοῖ (ἀ ({οτγί. συνάδοι 86Γ|}».) ϑύπομεν (ἰ: ϑύσωμεν Η 4 βέβηλα (Π: εἴδωλα 

Η, βδελύγματα εοπὶ, Μδηρ. ὃ χαὶ ὧν ἃ (Ναπρ.): χαχιῶν ὧν Η (ὧν δά. Η 3 
ἀφήρητο (ὦ 1 ἐστιν Η 8 ἀλλ᾽ ὁ Η": ἀλλὰ 6Π| 9. ἄψυχον] ἄσημον οοπὶ. 

Μδηρ., 86 ν. 8 10 10 τὸν] ὁ ἢ 5. Ἰΐπ. τῶν] τὸν Η3 11 ἀμέτοχον ἴῃ 

ἀμέτοχος οοττ. Η ἑταῖρον ἢ! 12 ἐπειδὴ δχ ἐπειδὰν σοτγ, ἢ ἔφη 0 

ὦ, ὃ. Ανηδνοβ. εξ βισα βαεομὶϊὶ 8,51: Ὀσπαμ Θηἶτὴ βαρί θη 86 5αου ποίη, Ὀθπα δδὲ ᾿ιοβεϊα 

ἢ 658 δὲ οπηπὶβ υἱγίιβ. 9-- Ανεϑνοβ. ερίει. 97.2.3: οὐἀθγαηΐῖ οὐρὸ ΑΘρΎΡΙΕΙ 

ἱπηιηδουϊαία (υμέφ. ἰτητηο 818) βδογίβοῖα, ἃ 68: ρογίδοϊα βία ἀἷα νἱγία τῷ δὲ ρΊθπα αἰδβοῖ- 

ΡΙΐπαθ. αυοα ογρὸ υἱιοβὶ οὐδγαπί, ἢ. ἀρὰ ὈΘΠῸΒ 5 ποθγιπ ἃ0 Ρἷθα) 68. Ορὺβ Υἱγ- 

τα5 ἀοίοβίαϊγ ΠΧΌΓΙοϑιι5.,. Π ΘΙ πο τοῦισὶ, Αοργρέϊα ἰϊδλαθθ σογρηβ ααοὰ ἢΠΘΟΘ ΌΓαΒ 
αἀΠΠρὶε, ἀνθγβαίυνγ ἀηἰ πᾶ υἱγία 68, ΔΘΟΙΪ παῖγ ἱπηρογία, γοίαριὶ νυἱγίαϊατη οἶδε ρ}} ηὰ5 

οἱ οἰππῖᾶ ὁρογᾶ, ἄπ διυϊυδιαοάϊΐ 8η1. απᾶθ. οΥΡῸ Αδρυριβ τοίασις ,.., πᾶθα ἰὰ 

ΔΙ ΘΟΙΘΓΘ.. .. 114 δυΐθην ἀ60} 18, 4086. ΠῚ βοαιαηίαγ δίᾳαθ οἰϊσυηΐ, αιοηΐδηι ἀϊιο 5[δὶ 

ἰδία ΘΟΠΡΤΌΘΓΘ ΠῸῚ Ροβδαπί, μγιάθηϊτία οἱ ἰπβὶ ρθπεΐα. ἰΐδηθθ βουϊ 118. α088 ἴῃ υοάδῃ) 

οοπδϑὰ ἱπηρτυιπεϊδθ δίᾳιιθ ἰπιθπιρογδη ΐϊδθ βιιπὶ αὐϑάΐοαὶ 86. ρυι θηϊα, δϑάϊοαι. δοη- 

᾿ ΕἸπΘ πε ἶα, ᾿ἴὰ ΘΟ ΘΧΒΟΓΒ ΟΠΊΠΪΒ ᾿ΠΒΙ μ᾽ 6η5. δϑὲ αἰαιθ ἱποοη  ] 0 8, αυ80 ἴπ ὈΘηΪβ 

αἰχπθ ἴῃ Βογθαϊαΐθ βαρίθη 8. υἱγὶ βαπὶ οἱ σοπεϊπϑη ἰβ. 8---10 ία, δ: πθαῦθ 

ΘὨΪΠῚ σΔΘΟῺΒ {ΠΠ65δΌγι8. Πογθά 85 οδί. 7 μοουηΐα δα] ίογα. 710. Ὀθπα πιοῃοίδ. 

192-- 15,2 Απιύτος, ερίδι. 27,11: 81 δὰ πῸ ἢ {ἰ ἃ 5868, ἱπαυ δ, τὰ ἢ ἢ ἷν, ΘΠ 181 5561 6. ἴῃ 

πὸ ῥγοάίαϊι, φαϊὰ ἰπβέι5 ἐπρογὶτ : πὸ δὰτ ργοβοηπθγοίαγ, πο ἀράἀυσθοτοῖ, πὸ ἰ]} οοαὶ- 

ἰδ βιΓραῖ8 ρτγοσοάονοί, ρυπσὰ. ἀρὰ τηυ]ογιιαὶ ἀοιἑ πογι πὴ τηδη σὶρ 86. ΒῸ ὈἸΟΘΓΟ 

πο ἰδὈν ῖ, αὐ 80 60 ἰδ δῖ ΒΟΥ ΟΪῈ 5. αἰτη ἰγοίαγ, ἀδίηἀθ αυΐϊα Υἱγ ὀχθγοιεἶο Ἰηΐθη- 

ἴῃ οἱ ἀυΔΘΓΘῚΒ. γογϑίῃ Υἷδη) ἃ νἰγίπΐθαν ΡΟγβθα αἱ πο ποιηΐηθιη ἀἰφάἀποίογθιη, 8566] οτγᾶ- 

οὐΐα αὐδθϑίν!ς σδο βία τ ἀπαὸ τὴθ, ἱπααΐ, εἴης ργποσθρογαπί αθῖγο οἱ πῦης σοι ἔδητοΓ 

Υἱβηίθιη, 
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ἀλλ᾽ ὑπήχουσα χρησμῶν ϑείων χελευύόντων ἐνθένδε ἀπαίρειν, οἷ χαὶ 

μέχρι νῦν με ποδηγετοῦσι. πῶς δ᾽ ἄν με ἐξαπέστειλας: ἤ, ὡς σεμνηλο- 32 

Ἰούμενος διεξήεις, μετ᾽ εὐφροσύνης τῆς ἐμοὶ λυπηρᾶς χαὶ μουσιχῶν 

ἀμούσων χαὶ τυμπάνων χαὶ χτύπων ἀνάρϑρων καὶ ἀλόγων πληγὰς ἐμφο- 

ὃ ρηύντων ψυχῇ δι ὥτων χαὶ μετὰ χιϑάρας (Ἰ014.), ἀλύρων χαὶ ἀναρμό- 

στων οὐχ ὀργάνων μᾶλλον ἢ τῶν χατὰ τὸν βίων πράξεων; ἀλλὰ γὰρ 

ταῦτ᾽ ἐστὶν ὧν ἕνεχα φυγὴν ἐβούλευσα, σὺ δ᾽. ὡς ἔοιχεν, ἀντισπάσματά 

μοῦ τῆς φυγῆς ἐπενόεις, ἵνα παλινδρομήσω διὰ τὸ ἀπατηλὸν χαὶ εὐπα- 

ράγωγον φύσει τῶν αἰσϑήσεων, αἷς μόλις ἴσχυσα ἐπιβῆναι. 

10 (4.) Μῖσος μὲν δὴ τοῦ λεχϑέντος δρασμοῦ γέγονεν αἴτιον, φόβος 38 

δὲ τοῦ λεχϑησομένους ,,εἶπες γάρ φησι ,ἱ Ρεβέχχα πρὸς ᾿Ιαχώβ ἰδού, 

Ἢσαῦ ὁ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ {σοι ἀποχτεῖναί σε. νῦν οὖν, τέχνον, 

ἀχηυσήν μου τῆς φωνῆς χαὶ ἀναστὰς ἀπόδραϑι πρὸς Λάβαν τὸν ἀδεὰλ- 

φήν μὴὺ εἰς Χαρρὰν χαὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέρας τινάς, ἕως τοῦ 

15. ἀποστρέψαι τὸν ϑυμὸν χαὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου, χαὶ ἐπιλάϑηται 

ἃ πεποίηχας αὐτῷ" χαὶ ἀποστείλασα μεταπέμψομαί σε ἐχεῖϑεν“ (θη. 

21,42---4ῦ). ἄξιον γὰρ δεδιέναι, μὴ τὸ χεῖρηον τῆς Ψυχῆς μέρος ἐξ 34 

ἐνέδρας λοχῆσαν ἣ χαὶ ἐχ τοῦ φανεροῦ χονισάμενον ἀνατρέψῃ χαὶ χατα- 

βάλῃ τὸ χρεῖττον. συμβουλὴ δ᾽ ἀρίστη τῆς ὀρθογνώμονος ἐπιμονῆς, 

0 ἱΡεβέχχας ἦδε' ἐπειδὰν ἴδῃς, φησί, τὸν φαῦλον πολὺν ῥέοντα χατὰ 30 

ἀρετῆς χαὶ ὧν ἀλογεῖν προσῆχε πολὺν λόγον ἔχοντα, πλούτου. δόξης, 

ἡδονῆς. χαὶ τἀδιχεῖν ἐπαινοῦντα ὡς αἴτιον ἑχάστου τῶν εἰρημένων --- 

πολυαργύρους γὰρ χαὶ πολυχρύσους χαὶ ἐνδόξους τοὺς ἀδιχοῦντας μάλιστα 

Ἰίνεσϑαι ---, μὴ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν τραπόμενος εὐϑὺς ἀχρηματίαν χαὶ 

5 ἀτυφίαν αὐστηρόν τε χαὶ μονωτιχὸν βίον ἐπιτηδεύσῃς" ἀνερεϑίσεις γὰρ 

4 αἰζογιι χαὶ οἵη. (ἰ 11 “Ρεβέκα ἢ 12 “Ἡσαῦ (Ἢ μὲς οἱ ἰηΐγα βθιηροΓγ 
σοι εχ ΤᾺΧΧ εἱ ὃ 39. δι ταὶ 14 ροβὲ μου 64. χαὶ (ὦ τοῦ οἵη. ἢ 1 τὸν 

ϑυμὸν χαὶ (ἐ; οι. ἢ σὴ (ἀπὸ σοῦ» οοηϊοῖο; οἵ, ΤΧΧ δὲ νό]. Πρ. 309, 34 

18 λοχεῖσαν (ὦ χινησάμενον ΘΓ ΘΥΙΓΌΓΟΙ δίδησ, 18. 19 καταβάλλη (ἰ 

19. ἐπιγνώμονος (ἢ 20 “Ῥεβέχας Η ἥδε 5ογῖρβὶ: ἡ δ᾽ ὁοσα, πολὺν 5ετρδὶ: 
πολὺ οοὐά, Ὡ2 χαὶ τὸ ἀδικεῖν ΗΠ: χατ᾽ ἀδιχεῖν (1} 28. τοὺς] ἐστὶν 

ΤΌγη, 20 ἐπιτηδεύσεις Η ἀναιρεϑίσεις (ἀ", ἀναιρεῖσϑαι (13 υἱ νἱά., ἀνε- 
ρεϑιεῖς ΟΠ ἢ 

)-- 1 ἰδία, 12: 568. χφποιηοίίο πὴθ αἴ τη 5᾽5565 ἢ ἀῃ σατη ἰαοιἐ ἴα (θα, αἀαπο ρΙθ πᾶ 681 πηϑοβεΐ- 

τυ ἰηΐἶβ, σαπὶ ἐγτηραπὶβ 80 Π|6 61 ἴσια. ογραη δ ἰιπτηοάογαία πποά αι] η 18. οἱ 8018. {ἰ 18- 

ΤΠπ 5ΠῸΠΑΥΪθῈ15. ἰπδυανὶα γοβ πε θ08, 505. αἰ 5βοπ δ, Οτορ Εἰ ..5. ἀἰβογορδη  θιβ, γοοὶθι8 

τη 18, Ογτῃ Ὀ8}}8. δηΐτηδπὶ Γογί πε θυ5᾽.. πᾶθο βαηΐ 4080 ΘρῸ [Ὠρ]. 
8Ἐ 
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τὸν ἀντίπαλον χαὶ βαρύτερον ἐχϑρὸν ἀλείψεις χατὰ σεαυτοῦ. τί ἂν οὖν 

20 ἐργασάμενος ἐχφύγῃς τὰ παλαίσματ᾽ αὐτοῦ, σχόπει. συνενέχϑητι τοῖς 

αὐτοῖς, οὐχ ἐπιτηδεύμασι λέγω. τοῖς δὲ τῶν εἰρημένων ποιητιχοῖς, τιμαῖς, 

ἀρχαῖς, ἀργύρῳ. χρυσῷ, | χτήμασι, χρώμασι, σχήμασι διαφόροις, χάλλεσι, Ρ. 500} 

χαὶ ὅταν ἐντύχῃς, οἷα δημιουργὸς ἀγαϑὸς εἶδος ἄριστον ταῖς ὑλιχαῖς 

Υ 27 οὐσίαις ἐγχάραξον χαὶ ἐπαινετὸν ἀποτέλεσον ἔργον. ἢ οὐχ οἶδας, ὅτι 

ναῦν ἰδιώτης μὲν παραλαβὼν σῴζεσθαι δυναμένην ἀνατρέπει, χυβερνητι- 

χὸς δὲ ἀνὴρ χαὶ τὴν ἀπολλυμένην πολλάχις ἔσωσε, χαὶ τῶν χαμνύόντων 

οἱ μὲν ἀπειρίᾳ τῶν ϑεραπευόντων χρησάμενοι σφαλερῶς τὰ σώματα 

ἔσχον, οἱ δὲ ἐμπειρία χαὶ τὰς σφαλερὰς νόσους ἀπέφυγον; χαὶ τί δεῖ 10 

μηχύνειν; ἀεὶ γὰρ τὰ μετὰ τέχνης ἔλεγχός ἐστι τῶν σὺν ἀτεχνίχ γινο- 

μένων, χαὶ ὁ τούτων ἀληϑὴς ἔπαινος ἀψευδὴς ἐχείνων ἐστὶ χατηγορία. 

38 (ῦ.) ἐὰν οὖν ϑέλῃς διελέγξαι τὸν πολυχρήματον φαῦλον, μὴ ἀποστρα- 
- ᾿ ’ [ ΄ ΑἹ Ἕ ᾿] [4 " φῇς τὴν ἐν χρήμασι περιουσίαν. ὃ μὲν τὰρ ἢ ἀνελεύϑερος χαὶ δουλο- 

πρεπὴς ὀβολοστάτης χαὶ τοχογλύφος, βαρυδαίμων ἀνήρ, ἀναφανεῖται ἢ 10 

ἔμπαλιν ἄσωτος πεφορημένος, λαφύττειν χαὶ σπαϑᾶν ἑτοιμότατος, ἕται- 

ρῶν χαὶ πορνοτρόφων χαὶ μαστροπῶν χαὶ παντὸς ἀχολάστου ϑιάσου 

89 χορηγὸς φιλοτιμότατος. σὺ δὲ ἔρανον παρέξεις πένησι φίλων, χαριεῖ 

δωρεὰς τῇ πατρίδι, συνεχδώσεις ϑυγατέρας ἀπόροις γονεῦσιν αὐταρχεσταᾶ- 
- -Ἶ » ν᾿ ἅ , " ᾿ "42 ’ ᾿ τὴν προῖχα ἐπιδούς, μονονοὺχ εἰς μέσον προϑεὶς τὰ ἴδια χαλέσεις ἐπὶ 20 

80 μετουσίαν ἅπαντας τοὺς ἀξίους χάριτος. τὸν αὐτὸν μέντοι τρόπον χαὶ 

δοξομανοῦντα χαὶ ἐπιχομπάζοντα βουληϑεὶς ὀνειδίσαι μοχϑηρόν, δυνηϑεὶς 

ἔντιμος εἶναι μὴ ἀποστραφῇς τὸν παρὰ τοῖς πολλοῖς ἔπαινον’ οὕτως 

τὰρ τὸν μαχρὰ βαίνοντα χαὶ φρυαττόμενηον ἄϑλιον ὑποσχελιεῖς. ὃ μέν 

1Ξ- τῷ ἐπιφανεῖ χαταχρήσεται πρὸς ὕβριν χαὶ ἀτιμίαν ἀμεινόνων ἑτέρων, 20 
ν ᾿Ὶ ’ 1 γ᾽ . πὶ Ἁ " ν - ν΄ ν 

αὔξων τοὺς χείρους ἐπ᾿ αὐτοῖς" σὺ δὲ ἔμπαλιν τοῖς ἀξίοις ἅπασι μετα- 
»Ρ - 4 ’ “ ," -- -» 9 “ὦ Ρ λτ - δὰ δώσεις τῆς εὐχλείας, ἀσφάλειαν μὲν περιποιῶν τοῖς ἀγαϑοῖς, βελτιῶν δὲ 

Ὡ ἐκφύγοις οσοπίοϊο παλαίσματα ἢ συνενέγχϑητι Η 4. σχήμασι ὁπ. (ἢ 

ὃ ἐντύχῃς} ἐν ἴῃ ταβ8. Η θὴ 8 ἔσωσεν Η 11 ἐστιν ἢ 

11. 12. γενομένων Η 18 ἐθέλῃς σοηϊοῖο ϑέλοις ἐλέγξαι ἃ 14 ἢ] 
εἰ 6! 10 ἀσωτίαις ἐμφορούμενος οοπὶ. Μίδῃρ, φυλάττειν Ι, 
11 πορνοτροφῶν οοὐά. ν 18 χαριεῖ βεγίρδὶ : χάριτος ἃ, χάριτας 1], χάριτας χαὶ ν 

19. ῶ0 αὐταρχέστατον Ι, 20 ἐπιδιδοὺς ν προσϑεὶς Ταύτῃ. 28 ροβί μὴ 

αθοί οὖν Η! ἀποστραφεὶς ΠΗ! 24 μαχρὰν Ο 20 ἑταίρων Η 
20 αὐξῶν ἃ αὐτούς εοοπίεϊο 

18 5844. οἵ. ΨΡΏΠΠΟ ἀπ εἶδ ΚΥαἰβοι-ϑιοίβοιο 1 αιγθθ" μ. 30, 
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τοὺς χείρους νουϑεσία. χἂν ἐπ᾽ ἄχρατον μέντοι χαὶ πολυτελεῖς τραπέ- 

ζας ἴῃς, ϑαρρῶν ἴϑι" τὸν γὰρ ἀχράτορα αἰσχυνεῖς διὰ τῆς σεαυτοῦ δεξιό- 

τητος. ὁ μὲν γὰρ πεσὼν ἐπὶ γαστέρα χαὶ πρὸ τοῦ στόματος τὰς ἀπλή- 

στοὺς διοίξας ἐπιθυμίας ἀχύσμως ἐμφορήσεται χαὶ τὰ τοῦ πλησίον ἐπι- 

σπάσεται χαὶ πάντ᾽ ἐπιλιχμώμενος οὐχ ἐρυϑριάσει" χαὶ διαχορὴς ἐδω- 

δῆς ἐπειδὰν γένηται, χανδόν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι, πίνων γέλωτα χαὶ 

χλεύην παρέξει τοῖς ὁρῶσι. σὺ δ᾽ ἄνευ μὲν ἀνάγχης χρήσῃ τοῖς με- 

τρίοις, ἐὰν δέ που βιασϑῇς εἰς πλειόνων ἀπόλαυσιν ἐλθεῖν, λογισμὸν 

τῆς ἀναάγχης ἐπιστήσας ἡγεμόνα τὴν ἡδονὴν εἰς ἀηδίαν οὐδέποτε ἐχτρέ- 

ψεις, ἀλλ᾽, εἰ χρὴ τὸν τρόπον εἰπεῖν τοῦτον, νηφάλια μεϑυσϑήσῃ. 

(0.) μέμψαιτ᾽ ἂν οὖν δεόντως ἢ ἀλήθεια τοῖς ἀνεξετάστως ἀπολείπουσι 

τὰς ἐν τῷ | πολιτιχῷ βίῳ πραγματείας χαὶ πορισμοὺς χαὶ δόξης χαὶ 

ἡδονῆς χαταπεφρονηχένα! λέγουσιν. ἀλαζονεύονται γάρ, οὐ χαταφρονοῦσι, 

τὸ ῥυπᾶν χαὶ σχυϑρωπάζειν αὐστηρῶς τε χαὶ αὐχμηρῶς ἀποζῆν δελέατα 

προτιϑέντες, ὡς δὴ χοσμιότητος χαὶ σωφροσύνης χαὶ χαρτερίας ἐρασταί. 

3] 

92 

89 

τοὺς δ᾽ ἀχριβεστέρους ἀπατᾶν οὐ δύνανται διαχύπτοντας εἴσω χαὶ μὴ 84 

τοῖς ἐν ἐμφανεῖ παραγομένους. ταῦτα γὰρ προχαλύμματα ὄντα ἑτέρων 

ἀναστείλαντες, τὰ ἐναποχείμενα ἔνδον, ὁποῖα ἅττα τὴν φύσιν ἐστίν, ἐϑεά- 

σαντο χαί, εἰ μὲν εἴη χαλά, ἐθαύμασαν, εἰ δὲ αἰσχρά, ἐχλεύασαν χαὶ 

τῆς ὑποχρίσεως ἐμίσησαν. λέγωμεν οὖν τοῖς τοιούτοις" τὸν ἄμιχτον 

χαὶ ἀχηινώνητον μονότροπόν τε χαὶ μονωτιχὴὸν βίον ζηλοῦτε; τί γὰρ τῶν 

ἐν χοινωνία χαλῶν προεπεδείξασϑε; ἀργυρισμὸν ἀποστρέφεσϑε; Ἱενόμενοι 

γὰρ χρηματισταὶ διχαιοπραγεῖν ἠθελήσατε; τῶν γαστρὸς χαὶ μετὰ γαστέρα 

ἡδονῶν ἐπιμορφάζοντες ἀλογεῖν, ἡνίχα τὰς εἰς ταῦτα ἀφϑόνους ὅλας 

εἴχετε, ἐμετριάσατε; δόξης χαταφρονεῖτε; Ἱενόμενοι γὰρ ἐν τιμαῖς ἀτυ- 

φίαν ἠἡσχήσατε; πολιτείαν ἐγελάσατε ὑμεῖς, ἴσως ὡς χρήσιμόν ἐστι τὸ 

πρᾶγμα οὐ χατανοήσαντες. πρότερον οὖν ἐγγυμνάσασὺΞ χαὶ προεμμελε- 

2 ἴῃς} χληϑῇς σοῃίοϊο αἰσχύνεις σεαυτοῦ Μδηῃρ.: ἑαυτοῦ οοὐά, 
4 ἐμφορηϑήσεται (ὁ 4, ὃ χαὶ τὰ --- ἐπισπάσεται οτ. (ἱ ἢ ἐπιλιγχμώμενος Η 
ὃ γάνδονος οἱ αὶ λέγωσι ὦ πίνων ΤῸτγπ.: πεινῶν οοπα. 1 χρήσει (ἱ 

μεϑυσϑήσει ΟἹ 11 μέμψαι ἢ μέμψαιτ᾽ ἂν δὲ ὄντως (ἡ (δεόντως (12 δηΐθ 
αὐά. δὲ Η οὖν Η: οἴη. ἃ 12. πορισμοῦ , Μ,|55." (Ναημ., ααΐ ἀργυρισμοῦ σοπίο- 

ιῦ 

ἂν 

εἰ 

18 

9 

11 τοῖς ἐν ἐμφανεῖ 6Η3: τοὺς ἐμφανεῖ Η', τῷ ἐμφανεῖ ν, τοῖς ἐμφανέσι σοηῃϊοῖο 

ὁποῦ ἢ ἅττα ν 20 λέγομεν ἢ (απ) οὖν ΠΠ: μὲν οὖν ἃ 

ἐν Ἡ: ἐκχ τἰ προεπιδείξασϑε 11] 21 ἐγγυμνάσασϑε Η": ἐνγυμνάσασϑε 
ἐγυμνάσασϑε ΠῚ 21. 118.1 προεμμελετήσατε [Π΄; προεμελετήσατε (ΠῚ ν 

θ ἤοιη. Οἀ. φ 294. 

δῦ 

80 

ας 
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τήσατε τοῖς τοῦ βίου πράγμασιν ἰδίοις τε χαὶ χοινοῖς χαὶ γενόμενοι πο- 

λιτιχοί τε χαὶ οἰχονομιχοὶ δι᾽ ἀδελφῶν ἀρετῶν, οἰχονομιχῆς τε χαὶ πο- 

λιτιχῆς, χατὰ πολλὴν περιουσίαν τὴν εἰς ἕτερον χαὶ ἀμείνω βίον ἀποιχίαν 

στείλασϑε" τὸν γὰρ πραχτιχὸν τοῦ ϑεωρητιχοῦ βίου, προάγωνά τινα ἀγῶ- 

νος τελειοτέρου, χαλὸν πρότερον διαϑλῆσαι. οὕτως τὴν ὄχνου χαὶ ἀργίας ὅ 

817 χατηγορίαν ἀποδράσεσϑε. οὕτως χαὶ τοῖς Λευίταις τὰ μὲν ἔργα ἐπιτελεῖν 

ἄχρι πεντηχονταετίας διείρηται (Ναιπι. 4,30 58.), ἀπαλλαγεῖσι δὲ τῆς 

πραχτιχῆς ὑπηρεσίας σχοπεῖν ἔχαστα χαὶ ϑεωρεῖν, τῆς ἐν τῷ πραχτιχῷ 

βίῳ χατορϑώσεως γέρας λαβόντας ἕτερον βίον, ὃς ἐπιστήμῃ χαὶ ϑεωρίχ 

838 μόνῃ χαίρει. χαὶ ἄλλως ἀναγχαῖον, τοὺς τῶν ϑείων ἀξιοῦντας μεταποι- 10 

εἴσϑαι διχαίων τὰ ἀνθρώπεια πρότερον ἐχπληρῶσαι" πολλὴ γὰρ εὐήϑεια 

τῶν μειζόνων ὑπολαμβάνειν ἐφίξεσθαι ἀδυνατοῦντας τῶν ἐλαττόνων περι- 

γίνεσϑαι. γνωρίσϑητε οὖν πρότερον τῇ χατ᾽ ἀνθρώπους ἀρετῇ, ἵνα χαὶ 

τῇ πρὸς ϑεὸν συσταϑῆτε. τοιαῦτα ὑφηγεῖται τῷ ἀσχητιχῷ ἢ ὑπομονή, 

89 τὰς δὲ λέξεις ἀχριβωτέον. (1.),, ἰδοὺ“ φησίν, Ἡσαῦ ὁ ἀδελφός σου ἀπει- τὸ 

λεῖ σοι“ --- ἀλλ᾽ οὐχ ὃ δρύινος χαὶ ὑπ᾿ ἀμαϑίας ἀπειθὴς τρόπος, ὄνομα 

᾿Ησαῦ, ἐγχότως ἔχει χαὶ τὰ τῆς ϑνητῆς ζωῆς προτείνων ἐπ᾿ ὀλέθρῳ 

δελέατα, χρήματα, δόξαν, ἧδονάς, τὰ συγγενῆ τούτοις, χατὰ σοῦ φηνᾷ; 

- σὺ δέ, ὦ τέχνον, ἀπόδραϑι τὸν ἐν τῷ παρόντι ἀγῶνα" οὕπω τὰρ 

εἰς τὸ παντελὲς [ ἐπιδέδωχέ σοι τὰ τῆς ῥώμης, ἀλλ᾽ ἔτι οἷα παιδὸς οἱ μ. 852 Ν. 

40 ψυχιχοὶ τόνοι μαλϑαχώτεροι. διὸ χαὶ τέχνον αὐτὸν προσεῖπε, τὸ δ᾽ 91 

ἐστὶν εὐνοίας χαὶ ἡλιχίας ὄνομα ἐν ταὐτῷ τὸν τὰρ ἀσχητιχὸν τρόπον 

χαὶ νέον παρὰ τὸν τέλειον χαὶ φιλίας ἄξιον εἶναι τίϑεμεν. ὁ δὲ τοιοῦτος 

ἰχανὸς μέν ἐστι τὰ προτιϑέμενα παισὶν ἀϑλα ἄρασϑαι, τὰ δὲ ἀνδράσιν 

οὐδέπω δυνατός" ἀνδρῶν δὲ ἄριστον ἀϑλον ἢ ϑεοῦ μόνου ϑεραπεία. 25 

4] τοιγαροῦν ἐπειδὰν μήπω τελείως χαϑαρϑέντες, δόξαντες δὲ αὐτὸ μόνον 

ἐχνίψασϑαι τὰ χαταρρυπαίνοντα ἡμῶν τὸν βίον, ἐπ᾽ αὐλὰς τῆς ϑεραπείας 

ἀφιχώμεϑα, ϑᾶττον ἢ πρησελϑεῖν ἀπεπηδήσαμεν, τὴν αὐστηρὰν δίαιταν 

αὐτῆς χαὶ τὴν ἄυπνον ϑρησχείαν χαὶ τὸν συνεχῆ χαὶ ἀχάματον πόνον 

4( στείλασϑε 6Π’: ἐστείλασϑε Η βίον 1| ὃ τὴν Ο: ἐστὶ τὴν ΠΡ, 

ἐστὶν Η! ὃ ἀποὸδράσεσϑε (ἰ : ἀποὸράσασϑαι ἢ ἴ τῆς] τ᾽ α 
1 ἡ εὐήϑεια ἡ 12 ἐφίζεσϑαι (ἱ 15 γνωρίσθητι. Ὁ, 
14 συσταϑῃς Τύτγη. τοιαῦϑ᾽ (3 10 ἀλλ᾽ οὐχ ΟΠ: ἀλλὰ καὶ ἃ 
11 “Ησαῦς (ἰ ἐνχότως (510) (1; εἰχότον ΗΠ, εἰχότως ΕἰἰοΠΐον 18 φονᾶ 

ΘΗ]: φοριᾶ 1,} 292 ὄνομα ἃ (Νδῃρ.): οι, ἢ 20 εἶναι 566}. ΟΟἢ ἢ 
94. παισὶν Τυγη.: φησὶν οσοὐά, 25 μόνον ἢ αἱ νἱὰ. 20 αὐτὸ Μαῃρ.: 
τοῦτο οοὐά. 28 ἀφιχύόμεϑα αὶ 2} ϑρησχείαν ηρ.: ἀρέσχειαν 

οσοὐά, 
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οὐχ ἐνεγχύντες. ἀποφεύγετε οὖν ἐν τῷ παρόντι χαὶ τὸ χάχιστον χαὶ 43 

τὸ ἄριστον, χάχιστον μὲν τὸ μυϑιχὸν πλάσμα, τὸ ἄμετρον χαὶ ἐχμελὲς 

ποίημα, τὸ ὑπ᾽ ἀμαϑίας σχληρὸν καὶ δρύινον ὄντως νόημα χαὶ πεῖσμα, 

ὧν Ἢσαῦ ἐπώνυμος, ἄριστον δὲ τὸ ἀνάϑημα' τὸ 1ὰρ ϑεραπευτιχὸν 

5. γένος ἀνάϑημα ἐστι ϑεοῦ, ἱερώμενον τὴν μεγάλην ἀρχιερωσύνην αὐτῷ 

μόνῳ. τὸ μὲν γὰρ συνδιατρίβειν χαχῷ βλαβερώτατον, τὸ δὲ ἀγαϑῷ 48 

τελείῳ σφαλερώτατον. ὃ γοῦν ᾿Ιαχὼβ χαὶ τὸν ᾿Ησαῦ ἀποδιδράσχει καὶ 

τῶν γονέων διοιχίζεται" ἀσχητιχὸς Ἰὰρ ὧν χαὶ ἔτι διαϑλῶν φεύγει μὲν 

χαχίαν, ἀρετῇ δὲ τελεία χαὶ αὐτομαϑεῖ συζῆν ἀδυνατεῖ. (8.) διόπερ 44 

Ιο0 ἀποδημήσει πρὸς Λάβαν, οὐ τὸν Σύρον, ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν τῆς μητρός, 
τὸ δ᾽ ἐστὶν εἰς τὰς τοῦ βίου λαμπρότητας ἀφίξεται" λευχὸς γὰρ ἕρμη- 

νεύεται Λάβαν. ἀφιχόμενος δὲ οὐχ ὑψαυχενήσει, φυσώμενος ταῖς τυχη- 

ραῖς εὐπραγίαις: μεταληφϑεὶς γὰρ ὃ Σύρος ἐστὶ μετέωρος. νυνὶ δὲ τοῦ 

Σύρου Λάβαν οὐχὶ μέμνηται, τοῦ δὲ ᾿Ρεβέχχας ἀδελφοῦ. αἵ γὰρ χατὰ 45 
1 τὸν βίον ὗλαι φαύλῳ μὲν παραδοϑεῖσαι μετέωρον ἐξαίρουσι τὸν χενὸν 

φρονήσεως νοῦν, ὅστις ὠνόμασται Σύρος, ἐραστῇ δὲ παιδείας ἐπιμένοντι 

τοῖς χαλοχλγαϑίας σταϑερῶς χαὶ παγίως δόγμασιν « α΄ α οὗτός ἐστιν ὁ 

ἑΡεβέχχας ἀδελφός, τῆς ἐπιμονῆς" οἰχεῖ δὲ τὴν Χαρράν, ἣ μεταληφϑεῖσά 

εἰσι τρῶγλαι, σύμβολον τῶν αἰσϑήσεων-: ὃ γὰρ ἔτι χορεύων ἐν τῷ ϑνητῷ 

2 δηΐθ χάχιστον αὐἰά. χαὶ ΤΌΓΗ. 3. πεῖσμα ϑυβρθοοίιτη 4 ᾿Ησαῦς (ἃ 

ῦ χαχῶν (ὦ τὸ] τῶ ἃ 8 ἀσκητιχὸς γὰρ ὧν οἴῃ. (ὦ 9. αὐτομαϑεῖ Μαηρ.: 

αὐτομαϑεία ΠΠ, αὐτομαϑία (ἱ συνζῆν (ἱ 1Ὁ μεταληϑεὶς α, βὶ 5. 5. (3 

14. οὐχὶ μέμνηται Λάβαν Η “Ῥεβέχας Π' 1 φαύλω 6}: φαύλοις 63, φαῦ- 
λὸος Η! (ἢ) 10 ἐπιμένοντι 6}: ἐπιμένοντα Η (6}9) 11 σταϑεροῖς καὶ παγίοις 

ςοηΐοῖο Ιασαπατη 5ἰρηϊβοαν Μδηρ., ἀυΐ προτρέπουσι 6. 65τ. βιρρίοῖ,, βορὰ 
Ρἰυγα ἀθδιηΐ 18 'Ῥεβέχας Η!, ἰὰτη υἱὸς δὰ, "ἢ ὑπομονῆς »ποῃθῺ}}} οο- 

ἀἴςο5" (Μδηρ.) 19. ἐστὶ σομὶ. Μαηρ. σύμβολα ἢ τῶν (ἡπῶν τῶν) ἐοοηϊ. 

Μδην. 18--- 120,1 αἰσϑήσεων --τῶν ἀα4. ἰπ τηρ. ΗΞ 19. ἔτι ἐγχορεύων τῷ οοπίοῖο 

Ὡ-- 4 οἵ, Ηϊότγοηγπι. Οοπηηθηΐ. ἴῃ Απιοὸ8. σᾶρ. ἢ, 9. ρ. 346, 9--12 Ανιύτοβ, ἐὲ ἔιψα 

βαεοιὶ ὃ. 98: «οἰ {οτίο αἀϊζαβ: οὐγ ἰσίτυν ΙΔ δὰ 1 ΔΌδ τ Ϊ85}}8 οδί, δὶ [θη 

τΟργ μη 1 Ὀ}}15 ἢ δ᾽ ποιηθῃ ἙΟΠπβ ἀθγθιηιβ, οαπα τι5. ΟἰοΙ ταν Ἰατπθ. ογρὸ δὰ βρίοπαϊ ἀϊογα 
Ιδοοῦ ἰαθοίυῦ. ὀστοῦ. βοὶ αὐΐα ΘΆΓΠΔΠΒ Θγδῖ, τ6}1π|8 ἐπ|6 Πα  πλῖβ Βρ πα ϊαΐοτα 

Υἱϊδο Βυΐϊα8. ερίει, 27,10: ΒρΙ πα ἃ τπασὶβ Βαθ ἡ οἹορσὶε αυδῃ νοῦ δὲ α{ΠΠ18 νἱΐδθ 

5088. 18--Τ20,5 ἐ(ε μιψα βαεομ 4.2). 91: βυαδὶὶ οθθοσα: ἔπ ρος ἱπαῦῖ, ἔπ 

Μοξοροίαιηϊαιι. .. ἀροίρογο δἀπιοπθίιν ἀχόγοη ἃ Εἰ αΌυ5. Όδη, αὶ Βα αθδὲ ἴῃ 
ΟἸναγγίβ, πο βἰση  οδί σανογηαβ, πῃ ἡ θι15. ΒρΘΟΙ 5. δὲ βθηβαθτῃ, αυΐ ΒῸΠῚ ἰδ] Ὀ8 ΠῚ 

'π σΑΥΘΓΩΪ5. ΠΟΥΡΟΥΙΒ . .. πὶ Θηϊπὶ ἀο᾽οοίαξγ. ποὺ τπππῖο οἱ {τ ριάϊαὶ ἴῃ Ὑο]α ρα 15 

ΓΟγροτῖβ ΟΌΠΟΧΙ 5. οὶ ΒΘΠΒΌΌΠ ῬΑΒΒΙ ΟΠ θ115. ἀΙα]π6 ἴῃ ὨΐΒ Παιδὶ οἱ ἀδνογβαῖθγ, ὑπὰθ 

οἱ αἰοίε ονοοσα ΒΔ ὈΙ ἀπ ἀπ πῦ δι ΟΟ5. ἀἶ65. σα {Π|Π0, πο τ]ὸ ἐθιηρογο.. . ρογβυδάοι 

δυΐοιη ΒΑ ᾶγο, αἱ ἀἰβοδὶ βία ἴοδιιβ αἰ πο ρ!  πᾶθ Ὑἱγίθ 685 5βθηβιυτη οἱ Ὑ ἢ αὶ δ᾽ 8 ααοϑάδιη 
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40 βίῳ χρεῖος τῶν αἰσϑήσεων ὀργάνων ἐστίν. ,οἴχησον οὖν“ φησίν ,ὦ 

τέχνον, μετ᾽ αὐτοῦ“ μὴ τὸν ἅπαντα αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἡμέρας τινάς“ (ρθη. 

21,44), τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὴν τῶν αἰσθήσεων ἰ χώραν χατάμαϑε, Ἰνῶϑι ν. 559". 

σαυτὸν χαὶ τὰ σαυτοῦ μέρη, τί τε ἔχαστον χαὶ πρὸς τί γέγονε χαὶ πῶς 

ἐνεργεῖν πέφυχε χαὶ τίς ὁ τὰ ϑαύματα χινῶν χαὶ νευροσπαστῶν ἀόρατος ὅ : μ 
41 ἀοράτως εἴτε ὁ ἐν σοὶ νοῦς εἴτε ὃ τῶν συμπάντων. ἐπειδὰν δὲ σαυτὸν 

ἐξετάσῃς, χαὶ τὰ ἴδια τοῦ Λάβαν ἀχρίβωσον, τὰς τῆς χενὴς δόξης λαμ- 

πρὰς νομιζομένας εὐπραγίας, ὑφ᾽ ὧν μηδεμιᾶς ὅὁλῷς, πάσας δ᾽ οἷα ἀγα- 

ϑὸς δημιουργὸς τεχνιχῶς ταῖς οἰχείαις ἐράρμοσον χρείαις. ἐὰν γὰρ ἐπι- 

δείξῃ γενόμενος ἐν τῷ πολιτιχῷ χαὶ πεφυρμένῳ τούτῳ βίῳ σταϑερὸν χαὶ 10 

εὐπαίδευτον ἦϑος, μεταπέμψομαί σε ἐχεῖϑεν (θη. 21,45), ἵνα τύχῃς 

οὗπερ χαὶ οἱ σοὶ γονεῖς ἄϑλου. τὸ δ᾽ ἀϑλόν ἐστιν ἢ ἀχλινὴς χαὶ ἀνέν- 

48 δοτὸος τοῦ μόνου ϑεραπεία σοφοῦ. (9.) τὰ δ᾽ ὅμοια χαὶ ὁ πατὴρ ὑφη- 

εῖται, μιχρὰ προσϑείς " λέγει γάρ’ ,ἀναστὰς ἀπόδραϑι εἰς τὴν Μεσοπο- 

ταμίαν εἰς τὸν οἶχον αϑουήλ, τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου, χαὶ λάβε 15 

ἐχεῖϑεν σαυτῷ γυναῖχα ἐχ τῶν ϑυγατέρων λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός 

49 σου“ (ὕοῃ. 238,2). παλιν χαὶ οὗτος οὐ Σύρον εἶπε τὸν Λάβαν, ἀλλὰ 

Ῥεβέχχας ἀδελφόν, μέλλοντα χατ᾽ ἐπιγαμίαν τῷ ἀσχητῇ χῆδος συνάπτειν. 

»ἀπόδραϑι οὖν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν,“ τουτέστιν εἰς μέσον τὸν χειμάρ- 

ροῦν ποταμὸν τοῦ βίου, χαὶ μὴ ἐπιχλυσϑεὶς ἐγχαταποϑῇς, στηριχϑεὶς δὲ 30 

1 αἰσϑήσεως ὁοῃϊοῖο 4 γέγονεν ἢ Ὁ. νευροσπαϑῶν Π' Ὁ ἀορά- 
των 1, δὲ 55. ΗΞ 1 ἀκριβῶς ὄντως τὰς (ἱ δόξας Η! 
9. ἐφαρμόσων (ἱ 10 τούτῳ οι. Ταγη. 11 ἀσάλευτον οσομΐοῖο 
12, 13. ἀνένδοτος Νίαηρ.: ἀνενδοίαστος (ἃ, ἀνενδύαστος 1} 18 Βαιϑουὴλ εοαμ!. 
τοῦ ὁπ. (ὦ 16 σεαυτῷ ἐχεῖϑεν οσοπίοϊο; ν. ΠΧ ΧΟ οἵ ἀθ ροβί. Οαἰπὶ ὃ ΤῸ 18 Ῥε- 
βέχας Η! 20 ἐπιχλυσϑεὶς Π|: ἐπιχλυσϑῆς ΟἹ: ἐνχαταποϑῆς (516) (ὃ: 
ἐγκαταποϑείς ἢ 

σδγηἷβ δίαιιο το ρίοπ 65, οἱ 56 σοσποβοδί εἰ ΠΟΥ ΘΥΪ ὙΠ ΘΙΠΘῺ {18} ΑΓ Ἶ5, αυϊὰ οἱ 48 οδιϑα 

σγθαίυ τη 81, ασποιηδαπηοάτμ ὑπι 541 56 0 5ΘΠΒ185 ΟΡΘΥΟΙΌΓ, 14---Τ2}1.5.. 120,9 ---κὃ 

ἰδία, 4.90. 21: οἱ Ιβϑδδοὸ αἰοῖ! : βαγρθ 8 νᾶὰθ ἴῃ Μοβοροίαμϊαιη πὶ ἀ οι τη |}ἃ- 

{δ 6]. ἴπ ΠΥΠΙΠΐ5. Ὑ6] οὐδοι} 5. ἃ μ᾽ ογίδηιθ, αὐ δηῖ6. ΠῸΒ. βογ ρίμμη δὲ, Βαίῃι6) βαρίθη- 

εἶα ἀϊοίτατ, ᾿πιογργοίατοπὸ δαΐθιη Ἰαϊ πα Πα ἀοὶ 5᾽ σα Ποαίαγ. πὶ ἀοπηατη οΥρῸ βαρίθη- 

τα τη ϊ τ Ιο00.... 21 5ιαϊπηηιο τονοσαίοτ, πὸ αἰαϊ5. {Πππ|θοὲ ἴπ ᾿τῖσο οἱ ἀϊνὶ- 

ἄἀπα αὐδάδιη ἱπιπάἀαἰίοπθ σογρουΒ ΠἶῈ5. οὐ ΒΆΘΟΙΪ το Τα Δηπΐ ἰηἰοτίογα γβιϊ σία, 

οὰπὶ δυΐθπ) 6] ὀχροῦίβ {ποεῖ γο] βἰρίογιε ἴθ ἰπδί4 Ὀ}} οἱ ἱποουίο αἰαὶ το 50]0, 

τουοοδίιγ ἃ τηδίγο ρα θα νοὶ ρογβονογαμίϊα, αυδο αἰοῖε: τη ἰδ δ ἴθ οἱ Δ οθΓ- 

βΒδτη ἰ6 πᾶ, τὖ οὐ 1Π|1ὸ πὶ Ἰαθυῖοο {πΐαιη Ροτγέμμη ἱπυθηΐαβ βαρ οπίϊαο, πᾶ (6. πὴ 

5Β'πδὲ ἰδ ]υδιῃ ἴῃ πδυΐγαρίο ἤαοίμαγο, οἱ ΤΟΥΘΓΒῸΒ βΟΓΒΘΥΘΓαΓΟ οἶγοα (οἱ ΠΟΥΘΓΙΒ οὐ]- 

ἀ11Π}. ... 
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βιαιοτάτην ἄνωϑεν χαὶ ἑχατέρωϑεν χαὶ πανταχόϑεν ἐπιχυματίζουσαν 

φορὰν τῶν πραγμάτων σϑεναρῶς ἀπώϑει. τὸν γὰρ σοφίας οἴχον εὔδιον δ0 

χαὶ Ἰαληνὸν λιμένα εὑρήσεις, ὃς ἐνορμιζόμενόν σε ῥαδίως ὑποδέξεται" Ἰάλη με βησεις, ὦ ρμίνομ 8 ρῃυιως ξξξε 
σοφίας δὲ ὄνομα αϑουὴλ ἐν χρησμοῖς ἄδεται. τοῦτο δὲ μεταληφϑὲν 

ὅ θυγάτηρ ϑεοῦ προσαγορεύεται, χαὶ γνησία γε ϑυγάτηρ χαὶ ἀειπάρϑενος, 

ἀψαύστου χαὶ ἀυιάντου φύσεως ἐπιλαχοῦσα διά τε τὴν ξαυτῆς χοσμιό- 

τητα χαὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ γεννήσαντος. πατέρα δὲ τῆς ᾿ εβέχχας 5] 

Βαϑουὴλ εἶπε. χαὶ πῶς ἥ 15 ϑυγάτηρ τοῦ ϑεοῦ, σοφία, λέγοιτ᾽ 

ἂν ἐνδίχως εἶναι πατήρ; ἢ διότι ὄνομα μὲν ϑῆλυ σοφίας ἐστίν, 

10 ἄρρεν δὲ ἥ φύσις; χαὶ γὰρ αἱ ἀρεταὶ πᾶσαι προσρήσεις μὲν ἔχουσι 

γυναιχῶν, δυνάμεις δὲ χαὶ πράξεις ἀνῆρῶν τελειωτάτων" ἐπειδὴ τὸ μετὰ 

τὸν ϑεξόν, χἄν εἰ τῶν ἄλλων ἁπάντων πρεσβύτατον εἴη, δευτέραν ἔχον 

χώραν ὕϑτλυ ὡς ἄν παρὰ ἄρρεν τὸ τὰ ὅλα ποιοῦν ἐλέχϑη χατὰ τὴν πρὸς 

τἄλλα ὁιοιύότηται ἀεὶ 1ὰρ προνομίαν τοῦ ἄρρενος ἔχοντος ἐνδεῖ χαὶ 

ι8 ὑστερίζει τὸ θῆλυ. λέγωμεν οὖν μηδὲν τῆς ἐν τοῖς ὀνόμασι διαφορᾶς 3 

φροντίσαντες τὴν ϑυγατέρα τοῦ ϑεοῦ σοφίαν ἄρρενά τε χαὶ πατέρα εἶναι, 

σπείροντα χαὶ γεννῶντα ἐν ψυχαῖς μάϑησιν, παιδείαν, ἐπιστήμην, φρόνησιν, 

χαλὰς χαὶ ἐπαινετὰς πράξεις. ἐνθένδε ὁ ἀσχητὴς Ἰαχὼβ μνᾶται γάμον 

᾿ ΕΜ, ξαυτῷ πόϑεν γὰρ [ἄλλοθεν ἢ ἐχ τοῦ σηφίας οἴχου χοινωνὴν εὑρήσει, 

0 Ἰνώμην ἀνεπίληπτον, ἡ πάντα συνδιατρίψει τὸν αἰῶνα: 

(10.) Λελάληχε δ᾽ ἀχριβέστερον περὶ φυγῆς, ἡνίχα τὸν ἐπὶ τοῖς ἀν- 58 

δρηφόνοις ἐτίθει νόμον, ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐπεξῆλθε τὰ εἴδη. τὸ ξχουσίου φόνου, 
ΕΣ ᾿ ΄ ᾿ ΄ ΄ " ’ ᾿ 

τὸ ἀχουσίου, τὸ ἐπιϑέσεως, τὸ βουλεύσεως. λέγε τὸν νόμον: ,,(ὰν πα- 

τάξῃ τίς τινα χαὶ ἀποϑάνῃ, ϑανάτῳ ϑανατούσθϑω" ὁ δὲ οὐχ ἑχών, ἀλλ᾽ 

5. ὁ ϑεὸς παρέδωχεν αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύ- 

Ι βιαιοτάτην δίαηρ.: βεβαιοτάτην οσοαά. ἑχατέρωϑεν] χάτωϑεν οοηΐϊ. Μδηρ. 

2 ἀνώϑει οοπὶ. Οὐμπ 3. ἐνορμιζόμενος (ἱ 4 βαιϑουὴλ οοὐμ. ἢ Ῥεβέχας Η 
8 Βαιϑουὴλ ΠΗ εἶπεν Η ἥ γε ΗΠ: εἴ γε ΠῚ’ (ρτοῦαι (ὉΠ η), ἡ ἂν 10 ἄρρην ἃ 
δ᾽ Η 11 ἐπειδὴ 1": ἐπεὶ δὲ (Π' 12 τὸν οὐῃ. ἢ εἰ] ἡ (ἱ ἔχον 
Τάτη.: ἔχεις (1), ἔχειν (15 οὐ νἱά,, ἔχει Η 19. ϑηλυῶσαν (ἱ 14 τὰ ἄλλα τὶ 

1 λέγωμεν βογίρβί: λέγω, γαϑ. 1 ᾿Ππογαθ, μὲν (ὑ, λέγομεν Η τῆς δαὶ]. 

τσ, {3 10 τὴν οἴη. (ἱ 290 Ἰασαπᾶπι οἷ ΒΡ] οηἄδιη, απλ 6. ΒΘ] ΠΠ ῸΓ 

ἀρυὰ Ατηθτοβ., βίδτα Μαησ,, κο δὰ ραγίϊ ἐχ ἢ 145. 144 μαγίη οχ Πἰθγο 6 Ξοιηη 5 

Ι πδυδῖ ΑἸ ΌΤΟΒ. 21 λελάληχε δὲ Μδηρ.,: λελάληχεν οοἠά. 22 ἐπιεξῆλϑεν 
ἢ, ἐξῆλϑε (ἱ 23) τογί πὶ τὸ] τε χαὶ οπίοῖο, οἵ, ἃ ΤΤ 294. ὁ] εἰ Τατη. 

25 τὰς ; οχ. ἢ" 

18---ὑἶὴῶρ ἐῥία, 4, 22: Ιδοοθ σορι!απι 510] διἀχυϊδίν! 6 βαρί μα. σοηβογέθ ργοροβἱ ορὶ- 
πῆ «οἵα ργιιἀθη 86, οὔτ ἃ νἱΐᾶθ θη ροτα 5'ηθ {1} οθηβίομθ ἰγαηβοῦγγογοί. 
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ξεται ὁ φονεύσας. ἐὰν δέ τις ἐπιϑῆται τῷ πλησίον ἀποχτεῖναι αὐτὸν 

δόλῳ χαὶ χαταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου λήψῃ αὐτὸν ϑανατῶσαι“ 

84 (Εχοά. 21,12---14), σαφῶς εἰδώς, ὅτι περιττὸν ὄνομα οὐδὲν τίθησιν, 

ὑπὸ τῆς τοῦ πραγματολογεῖν ἀμυϑήτου φορᾶς ἠπόρουν χατ᾽ ἐμαυτόν, διὰ 

τί τὸν ἐχηυσίως χτείναντα οὐχ εἶπε ϑανατοῦσϑαι μόνον, ἀλλὰ ϑανάτῳ ὅ 

δῦ ϑανατοῦσθϑαι" τίνι γὰρ ἄλλῳ ὁ ἀποῦνήσχων ἢ θανάτῳ τελευτᾷ; φοιτή- 

σας οὖν παρὰ γυναῖχα σοφήν, ἧ σχέψις ὄνομα, τοῦ ζητεῖν ἀπηλλάγην" 
ἐδίδαξε γάρ με, ὅτι χαὶ ζῶντες ἔνιοι τεϑνήχασι χαὶ τεϑνηχότες ζῶσι. 

τοὺς μέν 1- φαύλους ἄχρι γήρως ὑστάτου παρατείνοντας νεχροὺς ἔλεγεν 

εἶναι τὸν μετ᾽ ἀρετῆς βίον ἀφῃρημένους, τοὺς δὲ ἀστείους, χἂν τῆς πρὸς 10 

σῶμα κοινωνίας διαζευχϑῶσι, ζῆν εἰσαεί, ἀϑανάτου μοίρας ἐπιλαχόντας. 

δῦ (11.) ἐπιστοῦτο μέντοι χαὶ χρησμοῖς τὸν ἑαυτῆς λύγον, ἑνὶ μὲν τοιῷδε" 

»"ἱ πρησχείμενοι χυρίῳ τῷ ϑεῷ, ζῆτε πάντες ἐν τῇ σήμερον“ ()ουΐ. 

4,4) --- τοὺς τὰρ πρόσφυγας χαὶ ἱχέτας τοῦ ϑεοῦ υἀόνους ζῶντας οἷὸς, 

νεχροὺς δὲ τοὺς ἄλλους" ἐχείνοις δ᾽, ὡς ἔοιχε, χαὶ ἀφϑαρσίαν μαρτυρεῖ 16 

δ1 διὰ τοῦ προσϑεῖναι ζῆτε ἐν τῇ σήμερον“. σήμερον δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀπέρατος 

χαὶ ἀδιεξίτητος αἰών: μηνῶν 1ὰρ χαὶ ἐνιαυτῶν χαὶ συνόλως χρόνων 

- 

περίοδοι δόγματα ἀνθρώπων εἰσὶν ἀριϑμὸν ἐχτετιμηχότων. τὸ δ᾽ ἀψευ- 

δὲς ὄνομα αἰῶνος ἢ σήμερον. ἥλιος γὰρ οὐχ ἀλλαττόμενος ὁ αὐτός ἐστιν 

ἀεί, ποτὲ μὲν ὑπὲρ γῆς ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆν ἰών, παρ᾽ ὃν ἡμέρα χαὶ νύξ, Ὁ 

58 τὰ αἰῶνος μέτρα, διεχρίϑησαν ---. ἑτέρῳ δ᾽ ἐπιστοῦτο τοιζὃε χρησμῷ" 

οἰδοὺ δέδωχα πρὸ προσώπου σηὴῦ τὴν ζωὴν χαὶ τὸν ϑάνατον, τὸ ἀγαϑὸν 

χαὶ τὸ χαχόν“ (Ποαΐ. 80,12.) --- οὐχοῦν, ὦ παάνσοφε, τὸ μὲν ἀγαϑὸν 

χαὶ ἢ ἀρετή ἐστιν ἢ ζωή, τὸ δὲ χαχὸν χαὶ ἢ χαχία ὃ ϑάνατος ---" χαὶ 

ἐν ἑτέροις" οαὕτη ἣ ζωή σοῦ χαὶ ἢ μαχρύτης τῶν ἡμερῶν, ἀγαπᾶν 

χύριον τὸν ϑεόν σου.“ (οι. 80,20). ὅρος ἀϑανάτου βίου χάλλιστος 

9 οὗτος, ἔρωτι χαὶ φιλίᾳ ϑεοῦ ἀσάρχῳ χαὶ ἀσωμάτῳ χατεσχῆσϑαι. οὕτως 

1 ἐπιϑῆτε τὸ (τὸν (132) πλησίον 4. φϑορᾶς ἃ, φορᾶς 65 οἱ νἱά, 6 ὁ 

οῃ. ἢ ἴ ἀπηλλάγην Ταγω.: ἀπηλλάγειν οοὐά. 11] εἰσαεὶ ἀϑανάτου Η, 
βοὰ εἰ ἀ ἴῃ τὰ5. 3: εἰς ἀποθανάτου !, ὡς ἀϑανάτου (3 12 ἐπιστοῦτο (3Η:: 

εἰπιστοῦτο (1', εἶτα ἐπιστοῦτο Π| ἑνὶ μέντοι ὧδε (ἱ 12. δηΐεὲ χυρίω δα, τῷ 
ΗΠ, ἀε!. Η3 14. οἵδε (1: εἴδεν ἢ 10 σήμερον οτῃ. , ἀπέραντος 
οομϊ. Μίδηνρ. 18 δείγματα Ἄοοηϊ. Νδηρ,. 20 τότε ἃ ὑπὲρ ΟΠ: ὑπὸ ν 
τότε ὦ ὑπὸ (ἱ: ὑπὲρ ἢ 31] ἐπὶ τούτω 6 Στ ἀσάρκῳ χαὶ ἀσωμάτῳ 
500}. (ἢ χατασγχῖῆσαι Π' οἱ νἱ(. 

8. εἴς ΠΟΥΔΟΪΠΙ ἔγασι, θ1 ΒΝ. 10. 11 εἴ. νο}. 1 δ] ρ. 118,91. 28,34 Οείφψεπες ἴῃ 

καίων. δὲὲ γν. 770: χακία δὲ χαὶ ἀγνωσία ϑάνατος Ψυχῆς λογικῆς, ζωὴ δὲ ἀρετὴ καὶ γνῶσις. 
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ὃ Ν, οἱ μὲν ἱερεῖς Ναδὰβ χαὶ ᾿Αβιούδ, ἵνα ζήσωσιν, ἀποϑνύσχουσιν ϑνητῆς 

ζωῆς ἄφϑαρτον ἀντιχαταλλαττόμενοι βίον χαὶ ἀπὸ τοῦ γενομένου πρὸς τὸ 

ἀγένητον μετανιστάμενοι" ἐφ᾽ ὧν τὰ σύμβολα τῆς ἀφθαρσίας ἄδεται, ὅτι 

ἐτελεύτησαν ἐνώπιον χυρίου (1μον. 10,2), τουτέστιν ἔζησαν: νεχρὸν 1ὰρ 

ὅ οὗ ϑέμις εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ ϑεοῦ. χαὶ πάλιν τοῦτό ἐστιν ὃ εἶπε χύριος" 

»Ἐκν τοῖς ἐγγίζουσί μοι ἀγιασϑήσομαι“ (μον. 10,3), ονεχροὶ δ᾽,“ ὡς χαὶ 

ἐν ὕμνοις λέγεται, ,»οὐχ αἰνέσουσι χύριον“ (Ρβα]ὰ 113,30). ζώντων 

γὰρ τὸ ἔργον. Καὶν δ᾽ ὁ ἐναγὴς χαὶ ἀδελφοχτόνος οὐδαμοῦ τῆς νομο- θ0 

ϑεσίας ἀπηῦνήσχων εὑρίσχεται, ἀλλὰ χαὶ λόγιόν ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ χρησϑὲν 

10 τοιοῦτον" οἔϑετο χύριος ὁ ϑεὸς τῷ Καιν σημεῖον, τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν 

πάντα τὸν εὑρίσχοντα “ (θη. 4,12). διὰ τί; ὅτι, οἶμαι, ἢ ἀσέβεια χαχόν 9] 

ἐστιν ἀτελεύτητον, ἐξαπτόμενον χαὶ μηδέποτε σβεσϑῆναι δυνάμενον, ὡς 

τὸ ποιητιχὴὸν ἁρμόττειν ἐπὶ χαχίας εἰπεῖν" 

ἢ δέ τοι οὐ ϑνητή, ἀλλ᾿ ἀϑάνατον χαχύν ἐστιν, 

15 ἀϑαάνατον δ᾽ ἐν τῷ παρ᾽ ἡμῖν βίῳ, ἐπεὶ πρός 1ε τὴν ἐν ϑεῷ ζωὴν 

ἄψυχον χαὶ νεχρὸν χαὶ ,χοπρίων“, ὡς ἔφη τις, ,ἐχβλητότερον.“ (132.) ἀλλ᾿ ὁ2 

ἔδει γε πάντως χώρας ἀπονεμηϑῆναι διαφερούσας πράγμασι διαφέρουσιν, 

οὐρανὸν μὲν ἀγαϑῷ, τὰ δὲ πεοίγεια χαχῷ. τὸ μὲν οὖν ἀγαϑὸν ἀνώφοιτόν 

ἐστι, χἂν εἴ ποτε ἔλθοι πρὸς ἡμᾶς --- φιλόδωρος γὰρ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ---, 

Ὧ σπουδάζει παλινδρομῆσαι διχαίως" τὸ δὲ χαχὸν ἐνταυϑοῖ χαταμένει, πορ- 

ρωτάτω ϑείου χοροῦ διῳχισμένον, περιπολοῦν τὸν ϑνητὸν βίον χαὶ μὴ 

δυνάμενον ἐχ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀποϑανεῖν. τοῦτό τις χαὶ τῶν ἐπὶ 08 

σοφίᾳ ϑαυμασϑέντων ἀνὴρ δύχιμος ἐφώνησε μεγαλειότερον ἐν Θεαιτήτῳ 
᾿ 4 ᾽ Ψ .3 .] ΄ " , 4  φ [᾿ ᾿ ΄ 

φάσχων" ,,ἀλλ οὔτ᾽ ἀπολέσθαι τὰ χαχὰ δυνατόν --- ὑπεναντίον γάρ τι 

5 τῷ ἀγαθῷ αἰεὶ εἶναι ἀνάγχη --- οὔτε ἐν ϑείοις αὐτὰ ἱδρῦσϑαι, τὴν δὲ 
. , Α ΓΤ» Ἁ δε ΄ τς ς -»"» “- ᾿ 

ϑνητὴν φύσιν χαὶ τὐνδε τὸν τόπον περιπολεῖν᾽ διὸ χαὶ πειρᾶσϑαι χρὴ 

1 Ναδὰμ Η, Δὰβ΄ 1, Ἀβιοῦ (ἃ 2 ἀντιχαταλλόμενοι ἢ τἀγένητον Ἡ,, 
τὰ γενητὰ ὃ. ὧν Μδηρ,: ᾧ οοσα, ὅτι 5ογῖρδὶ: ὅτε (13, τότε ("Ἢ 

8 ἐναγὴς (ὑ: ἀναιδὴς Η Ὁ. αὐτοῦ ὁοοηΐ. Μαησ. 10 σημεῖον τῷ Κάιν εοηϊοῖο: 
Υ ΠΧΧ εἰ νὸ]. 1 ρ. 397,22 12 μηδέποτε 5εγῖρ5ὶ: μηδέπω σοι, 19 ἔλϑηῃ ν 

30 ροβί σπουδάζει ἀκ. δὲ, 564 τιγειβ 46]. Η 21] περιπολλῶν 1,ϊ, περὶ πολλὺν 

Τυτῃ. 22 ἀποδραμεῖν σοηϊεῖο Ὡς, 28 τῶν --- ἐφώνησε 5, 5. ΗΣ 
24, 35 γάρ τι τῷ ἀγαθῷ 6 ΡΙαΐοῃο βου ρβὶ: γὰρ τῷ ϑεῷ οοὐα, 25 ϑεοῖς ΡΙαίοη 5 
ΥΤ αὐτὰ (1 (Ρ]αἴ0): ταῦτα Η 20 περιπολεῖ Ρ] αἰοπὶβ τοχία5 

14. Θὰ. μ΄ 118, 10 Ηδφγδολεῖ γασιῃ. 80 θυν. 20. 21 εἷς ῬΙαίοπ 5. ΡΠ δοάτ, 
ΡΙΞΤᾺ 24. ῬΙαίοι 5 ΤΙ δαθί. ρ. 110 ΑΒ. 
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ἐνθέν)ε ἐχεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. φυγὴ δὲ ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ 

δυνατόν: ὁμοίωσις δὲ δίχαιον χαὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεως γενέσϑαι. “ 

θ4 εἰχύτως οὖν ὁ Καὶϊν οὐχ ἀποθανεῖται, τὸ χαχίας σύμβολον, ἣν ἀεὶ δεῖ 

ζῆν ἐν τῷ ϑνητῷ γένει παρ᾽ ἀνθρώποις" ὥστ᾽ οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τὸ ,,3α- 
νάτῳ ϑανατοῦσϑαι“ λέλεχται τὸν ἀνδροφόνον διὰ τὰς δεδηλωμένας αἰτίας. ὁ 

θ0 (18.) τὸ δὲ ,οὐχ ἑκών, ἀλλ ὁ ϑεὸς παρέδωχεν“ ἐπὶ τῶν τὸν ἀχούσιον 

φόνον δρώντων πάνυ χαλῶς εἴρηται. δοχεῖ γὰρ αὐτῷ τὰ μὲν ἑχούσια 

Ἰνώμης τῆς ἡμετέρας ἔργα εἶναι, τὰ δὲ ἀχούσια ϑεοῦ: λέγω δὲ οὐ τὰ 

ὑὐ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅσα ἁμαρτημάτων ἐστὶ χόλασις. [ ἀπρεπὲς ν.. 86 Μ. 

γὰρ ϑεῷ τὸ χολάζειν ἅτε πρώτῳ χαὶ ἀρίστῳ νομοϑέτῃ, χολάζει δὲ (δι᾽) 10 

ὑπηρετούντων ἑτέρων, οὐ δι᾽ ἑαυτοῦ. τὰς μὲν γὰρ χάριτας χαὶ δωρεὰς 

χαὶ εὐεργεσίας αὐτὸν ἁρμόττει προτείνειν ἅτε ἀγαϑὸν χαὶ φιλόδωρον ὄντα 

φύσει, τὰς δὲ τιμωρίας οὐχ ἄνευ μὲν ἐπιχελεύσεως τῆς ἑαυτοῦ βασι- 

λέω: ἅτε ὑπάρχοντος, δι᾿ ἄλλων δέ, οἱ πρὸς τοιαύτας χρείας εὐτρεπεῖς 

Ξ. “1 εἰσι. ἀαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγω ὁ ἀσχητὴς ἐν οἷς φησιν᾽ ,.ὁὃ ϑεὸς ὃ 15 

τρέφων με ἐχ νεύτητος, ὁ ἀγγελὸς ὃ ῥυόμενός με ἐχ πάντων τῶν χα- 
- κω ᾿ Ι ᾿ ᾿ ᾿ , " , "» ΄ ΡΨ 

χῶν“ (ἄρῃ. 48, 10. 10). τὰ μὲν γὰρ πρεσβύτερα ἀγαϑά, οἷς ἢ Ψυχὴ 

τρέφεται, ἀνέϑηχε ϑεῷ, τὰ δὲ νεώτερα, ὅσα ἐχ φυγῆς ἁμαρτημάτων 

08 περιγίνεται, ϑεράποντι ϑεοῦ. διὰ τοῦτ᾽, οἶμαι, χαὶ ἡνίχα τὰ τῆς χοσμο- 

ποίας ἐφιλοσόφει, πάντα τἄλλα εἰπὼν ὑπὸ ϑεοῦ γενέσθαι μόνον τὸν 530 
"» ϑ [ΘΙ͂Ν ἃ ΒΞ , - ΄ ’ ἐδ , -" ᾿ [7 

ἀἄνϑρωπον ὡς ἄν ψετὰ συνεργῶν ἑτέρων ἐδήλωσε διαπλασϑέντα. εἶπε 

γάρ φησιν ,ἍΆἍ. ϑεός" ποιήσωμεν ἀνϑρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν“ (6θη. 

09 1.20), πλήϑους διὰ τοῦ ,ποιήσωμεν“ ἐμφαινομένου. διαλέγεται μὲν 

οὖν ὁ τῶν ὅλων πατὴρ ταῖς ξαυτοῦ δυνάμεσιν, αἷς τὸ ϑνητὸν ἡμῶν τῆς 

Ψυχῆς μέρος ἔδωχε διαπλάττειν μιμουμέναις τὴν αὐτοῦ τέχνην, ἡνίχα 35 

τὸ λογιχὸν ἐν ἡμῖν ἐμόρφου, διχαιῶν ὑπὸ μὲν ἥγεμόνος τὸ ἡγεμονεῦον 

τὸ ἐν ψυχῇ, τὸ δ᾽ ὑπήχοον πρὸς ὑπηχόων δημιουργεῖσϑαι. χατεχρήσατο 

(δὲ) χαὶ ταῖς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ δυνάμεσιν οὐ διὰ τὸ λεχϑὲν μόνον, ἀλλ᾿ ὅτι 

ἔμελλεν ἢ ἀνθρώπου ψυχὴ μόνη χαχῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἐννοίας λαμβάνειν 

χαὶ χρῆσθαι ταῖς ἑτέραις, εἰ μὴ δυνατὸν ἀμφοτέραις. ἀναγχαῖον οὖν 30 

ἡγήσατο τὴν χαχῶν γένεσιν ἑτέροις ἀπονεῖμαι δημιουργοῖς, τὴν δὲ τῶν 

1 ἀγαϑῶν ἑαυτῶ μόνῳ. (14.) διὸ χαὶ λεχϑέντος πρότερον ,ποιήσωμεν 

Ι τὸ οω. ἢ 2 ὁμοίωσις --- γενέσ)αι οι, Π 4 τὸ] τῶ (ἃ 9. εὖπρε- 

πὲς 1Π 10. χολάζει Ταγη.: χολάζειν οσοὐά. δι᾽ αὐά. (Ομ 12 ἁρμόττειν ἢ 

14. εὐπρεπεῖς ν 152. ἐν οἷς οἰ. (ἱ 10 μεῖς ὁ] χαὶ ὁ (1: 10 τῶν ο. (ἰ 

95) μὲν οπ|. 1, 28 δὲ «ἰἰά. Τιγη. αὑτοῦ ΠΠ, ἑαυτὸν σοὶ. Νίαηρ. 29 ἐν- 
νοίας) ἐν ὁ οὐ. ΗΞ 0 ἑταίραις εἰ 3: ἢ Π' υἱ νἱά. 
32 δι᾽ ὃ Η": δι᾽ οὗ (Π'| ποιήσομεν "ἢ 
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ἀνϑρωπον“ ὡς ἂν ἐπὶ πλήϑους, ἐπιφέρεται τὸ ὡς ἄν ἐφ᾽ ἑνός: ,ἐποίη- 

σεν ὁ ϑεὸς τὸν ἀἄνϑρωπον“ (θη. 1,321). τοῦ μὲν γὰρ πρὸς ἀλήϑειαν 

ἀνθρώπου, ὃς δὴ νοῦς ἐστι χαϑαρώτατος, εἷς ὃ μόνος ϑεὸς δημιουργός, 
-" ’ ᾿ ’ γ᾽ , ᾿ -- -» ᾿΄ὕ ξςγ ".- 

τοῦ δὲ λεγομένου χαὶ χεχραμένου μετ᾽ αἰσϑήσεως τὸ πλῆϑος. οὗ χάριν ὃ Τῷ 

5 μὲν χατ᾽ ἐξοχὴν ἄνϑρωπος σὺν τῷ ἀρϑρῳ μεμήνυται --- λέγεται γάρ᾽ 

»ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον.“ τὸν ἀειδῆ χαὶ ἄχρατον ἐχεῖνον λογι- 

σμήόν ---, ὁ δὲ ἄνευ τῆς τοῦδε προσϑήχης" τὸ γὰρ᾽ , ποιήσωμεν ἀνϑρω- 

πον“ ἐμφαίνει τὸν ἐξ ἀλόγου χαὶ λογιχῆς συνυφανθϑέντα φύσεως. ἑπόμε- 13 

νης τούτοις τό τε εὐλογεῖν τοὺς ἀγαϑοὺς χαὶ τὸ χαταρᾶσϑαι τοῖς 

10 ὑπαιτίοις ἀνέϑηχεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς, χαίτοι 1Ξ-Ξ ἀμφοτέρων ἐχύντων 

ἔπαινον, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ τὸ μὲν εὐλογεῖν τοὺς ἀξίους γεμονίαν ἔχει τὴν 

ἐν ἐγχωμίοις, τὸ ὃ᾽ ἀρὰς τοῖς φαύλοις τίϑεσϑαι δευτέραν τάξιν, τῶν ἐπὶ Ἶ "» ᾽ τ 

». ὅ51 Μ. ταῦτα χειροτονηϑέντων --- |ἰ εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ γένους ἀρχηγέται δώδεχα 
“ “- μ .» ὺ . " “4 ἔθος ξξ ᾿ 3 , , 

ἀριϑμῷ, φυλάρχας αὐτοὺς ὀνομάζειν ἔϑος --- ἕξ μὲν τοὺς ἀμείνους 

15 ἔταξεν ἐπὶ τῆς εὐλογίας, Συμεών, Λευί, Ἰούδαν, Ἰσσάχαρ, Ἰωσὴφ χαὶ 

Βενιαμίν, τοὺς δ᾽ ἑτέρους ἐπὶ τῆς χατάρας, τόν τε πρῶτον χαὶ τὸν 

ὕστατον τῶν Λείας, Ῥθφουβὴν χαὶ Ζαβουλών, χαὶ τοὺς ἐχ τῶν ϑεραπαινί- 

-- ἕω» ὅων νόϑους τέτταρας ()ουΐ. 27, 12. 13). τῆς γὰρ βασιλείου χαὶ ἵερω- Τ 

μένης φυλῆς οἱ ἡγεμόνες ἐν τῇ προτέρᾳ τάξει χορεύουσιν, Ἰούδας τε χαὶ 

20 Λευί, εἰχότως οὖν χαὶ τοὺς ἄξια ϑανάτου δρῶντας ἑτέρων χερσὶν ἐχ- 

δίδωσιν ἐπὶ τιμωρίᾳ. βουλόμενος ἡμᾶς ἀναδιδάσχειν, ὅτι ἢ χαχοῦ φύσις 

μαχρὰν ἀπελήλαται χοροῦ ϑείου, ὁπότε χαὶ τὸ μιμηλάζον ἀγαϑὸν χαχῷ, 

ἣ τιμωρία, δι᾿ ἑτέρων βεβαιοῦται. τὸ δὲ ,δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξε- Τῦ 

ται ὃ φονεύσας“ (Εχοά. 21,13) ἀχουσίως, πάνυ χαλῶς εἰρῇσϑαί μοι δοχεῖ" 

25 τόπον Ἰὰρ χαλεῖ νῦν οὐ χώραν ἐχπεπληρωμένην ὑπὸ σώματος, ἀλλὰ 

δι᾿ ὑπονοιῶν αὐτὸν τὸν ϑεύόν, ἐπειδὴ περιέχων οὐ περιέχεται χαὶ ὅτι 

-- χαταφυγὴ τῶν ὅλων ἐστί, ϑέμις οὖν τῷ δόξαντι τροπῇ χρήσασϑα: ἀχου- τὸ 

σίῳ φάναι χατὰ ϑεὸν συμβῆναι τὴν τροπήν, ὅπερ οὐ ϑέμις τῷ ἔχου- 

σίως ἁμαρτόντι. δώσειν“ δέ φησιν οὐ τῷ χτείναντι, ἀλλ᾽ ᾧ διαλέγεται, 

1 ἐπιφέρηται ἃ 4 χεχραμμένου ἢ {τοῦ μετ᾽ σοηϊοῖο ὃ ἀρϑρῳ) ἀν- 

ϑρώπω 6! Ἴ ὃ δὲ] ὧδε δὲ ἄνϑρωπον οοηϊ. Μδηρ. δὲ (ἐ: δ᾽ ἀἄνϑρωπον Π, δ᾽ 
ἄνθρωπος Υ 10 ὑπεναντίοις ΤΌτη. ἀνέϑηχεν αἰ: ἔϑηχεν Η 14 ἀρι- 
ϑμόν ν 1 Λευίν (ΠΗ Ἰσάχαρ εοὐά. 11 τῶν (: τῆς Η 
“Ῥουβὴν Ο: Ῥουβὶμ ἢ 30 Λευίς ΟΝ 21 τιμωρία (ἰ: τιμωρίαν Η 22 πλη- 
σιάζον οοηϊοῖο χαχῷ}] ὦ 6ὁχ οοτῖ. Η3 25 ἢ τιμωρίᾳ Τατη. 
21 ἐστὶν Η 28 ὅπερ Μαηρ.: ὥσπερ οοὐά. 29 ἁμαρτῶντι ἃ 

21, 22 οἵ, δὰ ρμ. 120,20. 30 οἵ, Ποχορίαρῃ! ρΡ. 511,12, Ζθ]1ογ ΠΕῚῚ ρ. 181. 
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σ΄ 
σ᾽ ἕτερον μὲν εἶναι τὸν οἰχήτορα, ἕτερον δὲ τὸν φεύγοντα. τῷ μὲν 

γὰρ ἕαυτηοῦ λόγῳ ὁ ϑεὸς πατρίδα οἰχεῖν τὴν ἐπιστήμην ἑαυτοῦ, ὡς ἂν 

αὐτόχϑονι, δεδώρηται, τῷ δ᾽ ἐν ἀχουσίοις γενομένῳ σφάλμασι χαταρυ: 

ΤΊ γήν, ὡς ὀϑυνείῳ ξένην. οὐχ ὡς πατρίδα ἀστῷ. (10.) ταῦτα χαὶ περὶ 

τῶν ἀχουσίων φιλοσοφήσας περὶ τῆς ἐπαναστάσεως χαὶ βουλεύσεως ἑξῆς ὁ 

νημηϑετεῖ φάσχων: ἐὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποχτεῖναι αὐτὸν 

δόλῳ χαὶ χαταφύγῃ“ (Εχοΐ. 21,14) ἐπὶ τὸν ϑεόν, τὸν προειρημένον 

συμβολιχῶς τόπον, παρ᾽ ὃν ζῆν συμβέβηχε τοῖς πᾶσι" χαὶ τὰρ ξἕτέ- 

τ8 ρωϑί φησιν: οὖς ἂν φύγῃ ἐχεῖ, χαὶ ζήσεται“ (Π)ουΐ. 19,5). ἀλλ᾽ οὐ 

ζωὴ μέν ἐστιν αἰώνιος ἢ πρὸς τὸ ὃν χαταφυγή. ϑάνατος δ᾽ ὁ ἀπὸ τού- τὸ 
ΡῚ , “- ̓  ΄ ΄ “΄- - ᾿ 

τὴῦ δρασμός: εἰ δέ τις ἐπιτίθεται, πάντως ἐχ προνηίας ἀδιχεῖ, χαὶ τὸ 

σὺν δόλῳ πραττόμενον ξχουσίως ἔνοχον, ὡς τὸ ἀδόλως ἔμπαλιν οὐδ᾽ 

“-1 - ὑπαίτιον. οὐδὲν οὖν τῶν ὑπούλως χαὶ δολερῶς χαὶ ἐχ προνοίας πρατ- 

τομένων ἀδιχημάτων ἄξιον λέγειν γίνεσϑαι χατὰ ὥεόν, ἀλλὰ χαϑ᾽ ἡμᾶς 

αὐτούς. ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς, ὡς ἔφην, οἱ τῶν χαχῶν εἰσι ϑησαυροί, ιῦ 

80 παρὰ ϑεῷ δὲ οἵ μόνων ἀγαϑῶν. ὃς ἂν οὖν χαταφύγῃ, τὸ δ᾽ ἐστὶν ὃς 

ἂν τῶν ἁμαρτημάτων μὴ ξαυτὸν ἀλλὰ ϑεὸν αἰτιᾶται, χολαζέσϑω, τῆς 

μόνοις ἱχέταις πρὸς σωτηρίαν χαὶ ἀσφάλειαν χαταφυγῆς, τοῦ βωμοῦ, 

στερηύμενος. χαὶ μἥποτ᾽ εἰχύτως" ἀμώμων γὰρ ἱερείων, λέγω δὲ ψυχῶν 

ἀσινῶν χαὶ χεχαϑαρμένων, τὸ [ ϑυσιαστήριον ἀνάπλεών ἐστι" δυσίατος Ρ. 505 ἡ. 
δὲ ἢ παντελῶς ἀνίατος μῶμος τὸ φάσχειν χαὶ χαχῶν αἴτιον εἶναι τὸ 2] 

81 ϑεῖον. φίλαυτοι δὴ μᾶλλον ἢ φιλόϑεοι σπουδάσαντες οἵ τοιοῦτοι τρόποι 

πάντες εἶναι βαινέτωσαν ἔξω περιρραντηρίων, ἵν᾽ ὡς μιαρηὶ χαὶ ἀχά- 

ϑαρτὴοι μηδ᾽ ἐξ ἀπόπτου τὴν ἱερὰν φλόγα τῆς ἀναχαιομένης ἀσβέστου 

ψυχῆς χαὶ ϑεῷ κχαϑαγνιζομένης ὁλοχλήρῳ χαὶ παντελεῖ δυνάμει ϑεά- Ὁ 

82 σωνται. παγχάλως τις τῶν πάλαι σοφῶν εἰς ταὐτὸ τοῦτο συνδραμὼν 

ἐθάρρησεν εἰπεῖν, ὅτι ο«ϑεὸς οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδιχος, ἀλλ᾿ ὡς οἷόν 

τ καὶ καταφύγῃ Μίαησ.: καὶ χαταφύγη ποιεῖ (ποῖ: ὁοηϊ. (ὍΠη) (}}ΠΠ, καταφύγη ποιεῖ [, 

χαταφυγὴν ποιεῖ ΤΌΓΗ. Ὁ. ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ 11 δὴ βογί, δὲ Ἰΐη, 8.---Ἰὸ χαὶ 
γὰρ --- ὄρασμός ματγοη πο5ῖ5 μοποπάα τὸ] τῷ (! 12 ἑχουσίως (2 (Μάη .): ἔχου- 

σίοις (Η Ιῦ χακῶν Μδησ,: χαχιῶν ὁοεα, 10 οἱ βογῖρβὶ: γτδβ. 9 ππ|| ἴῃ ἢ, 

οὐ ἢ οὖν 8.5. ἢ: 11 τὸν ϑεὸν ν 18 μόνης ΗΣ 

πρὸς ἃ: εἰς Η δεδομένης υἱά, αἰἰὰ. 19. στερόμενος σοπὶ, (ὉΠ 

μήτ᾽ 6! 21 χαὶ 866]. αῃρ. 29 τοιοῦτον τρόπον {{᾿ν, τοιουτότροποι δηρ. 

2 βαινέτωσαν ἃ; μενέτωσαν ἢ 25 χαϑαγιζομένης οοπὶ. Νδηρ, 

21 Ρ]αίοιῖβ ΤΠ οδοι, Ρ. 170 (ὶ, 
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τε διχαιότατης, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἄν ἡμῶν αὖ 

Ἰένηται ὅτι διχαιότατος. περὶ τοῦτον χαὶ ἢ ὡς ἀληϑῶς δεινότης ἀνδρὸς 

χαὶ οὐδενία τε χαὶ ἀνανδρία. ἢ μὲν γὰρ τούτου γνῶσις σοφία χαὶ ἀρετὴ 

ἀληϑινή, ἢ δὲ ἄγνοια ἀμαϑία τε χαὶ χαχία ἐναργής. αἱ δὲ ἄλλαι ὃεινό- 

δ τῆτες δηχοῦσαι χαὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτιχαῖς δυναστείαις γιγνόμεναι φορ- 

τιχαί, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι.“ (10.) προστάξας οὖν ἀπαάγεσϑαι τὸν 838 

ἀνίερον χαὶ χαχήγορηον τῶν ϑείων ἀπὸ τῶν ἱερωτάτων χαὶ ἐχϑίδοσθαι 

ἐπὶ τιμωρίᾳ φησὶν ἑξῆς" οὃς τύπτει πατέρα ἢ μητέρα, τελευτάτω“ χαὶ 

ὁμοίως ,ὃ χαχηγορῶν πατέρα χαὶ μητέρα τελευτάτω“ (Εχοά.21. 10.160). 

10 μονονοὺ τὰρ βοᾷ χαὶ χέχραγεν, ὅτι τῶν εἰς τὸ ϑεῖον βλασφημηύντων 84 

οὐδενὶ συγγνώμης μεταδητέον. εἰ γὰρ οἱ τοὺς ϑνητοὺς χαχηγορήσαντες 

τονεῖς ἀπάγονται τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ, τίνος ἀξίγυς χρὴ νομίζειν τιμωρίας 

τοὺς τὸν τῶν ὅλων πατέρα χαὶ ποιητὴν βλασφημεῖν ὑπομένηντας; τίς 

δ᾽ ἄν γένοιτο αἰσχίων χαχηγορίᾳα ἢ τὸ φάσχειν μὴ παρ᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ 

ι8 παρὰ ϑεὸν γένεσιν εἶναι τῶν χαχῶν; ἐλαύνετε οὖν, ἐλαύνετε, ὦ μύσται χαὶ 88 

ἱεροφάνται ϑείων ὀργίων, τὰς μιγαάδας χαὶ σύγχλυδας χαὶ πεφυρμένας. 

δυσχαϑάρτους χαὶ δυσεχπλύτους ψυχάς, αἵ ἄχλειστα μὲν ὦτα, ἀϑυρον δὲ 

Ἰλῶτταν, ὄργανα τῆς ἑαυτῶν βαρυδαιμονίας εὐτρεπῆ, περιφέρουσιν, ἵνα 

χαὶ πάντων χαὶ ὧν μὴ ϑέμις ἀχούωσι χαὶ πάντα χαὶ ὅσα μὴ χρεὼν 

Ἃ ἐχλαλῶσιν. ὅσοι ὃὲ διαφορὰν ἐχουσίων χαὶ ἀχηυσίων ἐπαιδεύϑησαν χαὶ 80 

εὔφημον στόμα ἀντὶ χαχηγύρου γλώττης ἔλαχον, χατορϑοῦντες μὲν ἐπαι- 

νετοί, σφαλλόμενοι δὲ μὴ χατὰ γνώμην οὐ πάνυ ψεχτοί: διὸ χαὶ πόλεις 

ν. δ Μ. αὐτοῖς εἰς χαταφυγὴν ἀπεχρίϑησαν (Νυμ. 38). (11.) ἄξιον δὲ τῶν 51 

περὶ τὸν τόπον αὐτὰ τὰ ἀναγχαῖα μάλιστα ἀχριβῶσαι. ἔστι δ᾽ ἀριϑμῷ 

Ι χαὶ οῃ. ἢ ἢ ὃς ἂν ἰπ πὶρ ΠΞ ἡμῶν οἵη. Τυτγῃ, αὖ ΡΙαίο: εὖ 

οοὐ., οὐ Τάτη. 2 ὅτι δικαιότατος οἴη. ἢ περὶ] παρὰ εοηΐ. Μαηρ. 
τοῦτον] ῥώμη δὲ 5, 5. ἢ3, ῥώμη τεῖν 9. οὐδενία τε βοτίρ5ὶ; οὐδὲν ἰᾶται (Π{Π|}} 
οὐδένειά τε δχ ὁσοτν, ἢ ἀρετὴ 8. 5. ἢ: 4 ἄγνοια (ἢ: ἄνοια Ἡ, ἀνϑρωπεία 

Νδησ. ὁχ σοὐϊοο Οχομ, (Ὁ]]. Νονὶ 140 ὃ δοκοῦσαι] τε δηχοῦσαι ΕΪαίο 

ὃ. ὃ φροντισταὶ Π. ἀηῖο ποῦ δ. χαὶ, 5641 ΓΌΓΒΙ5. (6], ὃ μητέρα ἢ πατέρα ΠῚ 

8, 9. χαὶ ὁμοίως --- τελευτάτω οἴῃ. Π 9 χαὶ] ἢ εσοηϊεῖο 10 μόνον γὰρ 

οὐ Ὁ, μονονοὺχ ἄρα σοπίοῖο ἐχβοᾷ ὁοπὶ. δίαησ. 11 κατηγορήπαντες 1 

12 ἀξίου Η 13 τὸν ΟἸη.Υ 14 παρ᾽ Οἱ (Μαηρ.): περὶ ἢ 15 παρὰ (ἱ (Μ14π6:.): 
περὶ ἢ 11 δυσεχπλύντους Υὶ ἄχλυστα Η 19. ρυίπηαπη χαὶ [οτί. 560], 

ἀχηύωσιν (ἢ 19. 3ῶ0 χαὶ πάντων (5ἰς (ἰ, πάντα 5οΓίρ5|) --- ἐκλαλῶσιν (ἱ : οἵη. ἢ 

21 χατηγόρου Η 34. ἀχριβῶσαι] ἀκριβ 2 ἴῃ τὰβ,, δηΐθ βὶ γὰβ. ἰὴ ἢ δὲ ἢ 

29.--128.1 Απινγοβ, ἀξ ισα κανοιμὶ 9.5: 5 σοηβί ἀθγοπηβ αἰ τἶπ8, ἀπδίζοῦ βαπὶ (086 

δὐηοηθηΐ, ργοία Ἶ 115 6556 βρθοίδηα ᾿ἰθοι[οπἷβ ἀτοδηᾶ ἰδ 5, ἀπαπῃ, 408 γα 06 6χ ἢΐ8 
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τέτταρα" ἕν έν, διὰ τί οὐχ ἐς ὧν αἱ ἄλλαι φυλαὶ πόλεων ἔλαχον. αλλ᾽ 

ἐξ ὧν ἢ Λευιτιχὴ μόνη, φυγάσι πόλεις ἀπεχρίϑησαν: δεύτερον δέ, διὰ τί 

ἕξ ἀριϑμῷ χαὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους" τρίτον, τί δήποτε τρεῖς μὲν 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου. αἱ δ᾽ ἕτεραι ἐν τῇ Χαναναίων γ᾽ τέταρτον. διὰ 

τί προϑεσμία τοῖς φυγάσιν ὥρισται τοῦ χατελϑεῖν ὃ τοῦ ἀρχιερέως ὃ4- ὃ 

88 νατὴς. λεχτέον οὖν περὶ ἐχάστου τὰ ἁρμόττοντα, ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πρώτου 

λαβόντας. εἰς τὰς ἀπονεμηϑείσας Λευίταις μόνοις πόλεις φεύγειν διείρηται 

πάνυ προσηχύντως" χαὶ γὰρ οἱ Λευῖται τρόπον τινὰ φυγάδες εἰσίν, ἕνεχα 

ἀρεσχείας ϑεοῦ γονεῖς χαὶ τέχνα χαὶ ἀδελφοὺς χαὶ πᾶσαν τὴν ϑνητὴν 

89 συγγένειαν ἀπολελοιπότες. ὁ γοῦν ἀρχηγέτης τοῦ ϑιάσου τούτου λέγων 10 

εἰσάγεται τῷ πατρὶ χαὶ τῇ μητρί: «οὐχ ἑώραχα ὑμᾶς, χαὶ τοὺς ἀδελ- 

φοὺς οὐ γινώσχω, χαὶ τοὺς υἱοὺς ἀπογινώσχω“ (Π)οι, 33,9) ὑπὲρ τοῦ 

δίχα μεϑολχῆς ϑεραπεύειν τὸ ὄν. ἢ δ᾽ ἀψευδὴς φυγὴ στέρησις τῶν 

οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων ἐστίν. φυγάδας οὖν φυγάσι παραχατατίϑεται 

90 πρὸς τὴν ὧν εἰργάσαντο ἀμνηστίαν, δι᾿ ὁμοιότητα ἔργων. ἄρ᾽ οὖν διὰ 16 

4 αἱ δ᾽ ἕτεραι Ττη.: τὰς δ᾽ ἑτέρας ὁο., αυοά βογιανὶ ροίοδέ σόῦθο δά άϊίο 

1 λαβόντι σοηϊ. Μαηρ. διείρηται Η": διαιρεῖται Οἱ (Π}}) 8. οἱ οι. ἢ 

14 εἰχαιοτάτων (1 ἐστὶ ἐστὶ χαὶ φυγάδας φυγάσι ν 10 ἀμνη- 

στείαν οοὐά. 

οἰν ταϊθηβ, απδθ 1 οΥ 5. ἰπ ροτγίϊοποιυ. βοτίθ οὈνθμθγιηΐ, βοχ οἰ ν᾽ ἑαίοβ δ] τοι σι Ππὶ 
ἀαΐαο βαθὲ ποι το 1 ογτηΐμθ ἰδ θΟγαπ ἰθ 5, ΟῸΓ πῸΠ οἰϊαπιὶ ἀἸ ασττη. {τὶ θυ πὶ οἷν δῖος. δά 
ος ππππτι5 ἀθρυίαίαθ, βοουηάμιπ), ἡτιὰ ΓΑΙ ΟΏΘ. 56Χ ΠΌΠΙΘΤΟ; πο Θηΐ ΟἷΪΟΒΟ ΠΠΠΊΘΓΙΒ 

ἷς ῥγδϑβογ βρέ νἱἀθίυγ, ποάὰθ ΒΡ] γί απὶ πδήπθ ραποϊογα πη αἰ ν᾽ αι τη, ἰδγε τὴ, ΟἿ ἘΓΟΒ 

αἰίγα Ιογάδποι οἰ ν αι ο5. οἱ ἴγὸβ8 ἴῃ τορίοπο ΟΠ απδηᾶθα εἰἰβροβίίαθ βἰηί, απδο τοίωρσίο 

ΡΘεοδηθι5 Τογθηΐ, αὐαγίμ μη, ΟΓ ἀθπαπηογαῖῖο οἱ ἀοἢ ἢ 10 ἐοπηρονῖβ σοπη ΡΥ ἤθη βα, ἐπίγα 
χυοε μαθὶϊοι ποιμίοἴάα. ἴῃ εἰν αίθ τοῖσι, ἀαοδ του αἴτγ βασογοβ ΤΏ ΘΉ5. δὲ ροβὶ 

τπογίοιῃ βασογάοιϊβ τὰαρσηὶ γουογίαϊυγ ποιηϊοϊα. ἴῃ εἰν! αΐοιῦ. Παθϊ αἰοη β σιιὰθ, ἐδ κἰπ- 

σὺ} }5. ογρὸ οροτγίοί ἀΐσογο αἴθ θὸ οτάϊπο 40 ῬγΓΟροβαΐτμηιβ απ θβιία ἈΌΒΟΙν ΓΟ. 

τ---Τὸ᾿. 12.. 19. ἐδίη, 9.8: δοιηροίθηίον ἰΐδααθ 1 ον] αγατ εἰν 168. ἀαδβ δὰ τοία σίη τη θυ 
ΧΡ σαπ τη 6πῖ. σοοησταθ δυΐθαι ρτγονίβιτη ᾿ἰηποῖ, ααΐα νον τᾶ6. Γρὶταπῖο5. δα πὶ πνπάϊ 

μαΐαβ, (4 αὐώ, ϑελεηκῆ αἱ μ᾽δοθδηξ ἀ60, το! παυδηΐ (το πα απ πὶ δοηίςῖο) ρα γα) ρᾶτ- 

οηΐοα. ΠΠΪῸ8. οἴθπθιη σορσπαξίοποιῃ, αὐ Δ δογοαπ τὶ ἀθο. --α 9.7; {ρ᾿ίαπς. ἰρσίίατ δὲ 

5 Τα πὶ βδογὶ αἰϊαγὶβ Θ᾽ 5. Ἰη} ΠΙ5[6Γ, 10---1Ὦῷὦ οὖν ἡ]. 2,1 ρ. 101, 25-- -τ08,4 

ον, ἈὉῚ ρτὸ Ἰοοο Ἰθϑιῖ. ἸΙοοο5. ΝΟ, ἰανάαι ΑἸπθγοβὶι8. 12--Ι᾿ ἐμέμ. 9,7: οτρὸ 

οὐϊ ἀδὰβ ρΡοτγίϊο δὲ {(θρυῖ. 18,32) ΔῚΠΠ ἀοθεθὶ σαγατο πἰβὶ ἀθιπὶ, πΘ Αἰἔογῖ 8. ἴπ- 

Ροάϊαίυν ποοοββ (8 [}8. ΤΏ ΠΟΥ... Πᾶθο Θηΐη Ὑογὰ οϑὲ βδσογθοι 5. ἴαρα, θ᾿ σαι ἀοπηοβιϊ- 

σογαπι οἱ αυδοάδπι δἰ θηαιϊο ΑΓΒ Ππογτη, αἱ 5115. 56. ΔΌΠΟΡΟΙ, αἱ ΒΟΓΥΪΓΟ ἀ60. ψοβεῖ, 

γοοίς οὐρὸ ἔπρασοβ ἔπ ρσ Δ ΟἾ θ118 σοι] πη πίαν ἡ ἀοίογηδθ ἰ6ρῚ5. βαποῖΐο, αὐ αυϊ ἢ ς τ πάμπι 

ΟΌΪΕΙ ϑαπὶ 605. γοοὶρίαπὶ αυΐϊ ρμοοσαία. βιὰ σοῃἀθιηπδηο5. ἀἴᾳιθ Ορογὰ ΟὈἸνἱοπθιη υἱΐδο 

ΒΌροτίοτβ. οχροίδηϊ, 
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τοῦτο μόνον ἣ χαὶ δι᾽ ἐχεῖνο, (ὅτι) ἢ τῶν νεωχύρων Λευιτιχὴ φυλὴ τοὺς 

ϑεοπλαστήσαντας τὸν χρυσοῦν μόσχον, τὸν Αἰγυπτιαχὸν τῦφον, ἡβηδὸν 

ἐξ ἐπιδρομῆς χατέχτειναν, ὀργῇ διχαία σὺν ἐνθουσιασμῷ χαί τινι χατο- 

χωχῇ ϑεοφορήτῳ χρησάμενοι; οχαὶ χτείνει ἔἕχαστος ἀδελφὸν χαὶ πλη- 

σίην χαὶ τὸν ἔγγιστα“ (Εχοά. 852,21), ἀδελφὸν μὲν ψυχῆς τὸ σῶμα. τὸ 

δὲ λογιχηοῦ πλησίον τὸ ἄλογον, τὸν δὲ ἔγγιστα νηῦ τὸν προφοριχὸν λόγον. 

ΓΣῚ 

οὔτως τὰρ ἂν μόνως ϑεραπευτιχὸν γένοιτο τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου τὸ 9] 

ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἄριστον, πρῶτον μὲν εἰ ἀναλυϑείη ὃ ἄνϑρωπος εἰς ψυχήν. 

διαζευχϑέντος χαὶ διαχηπέντος αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ σώματος χαὶ τῶν 

10 ἀνηνύτων ἐπιϑυμιῶν" εἶτα τῆς ψυχῆς ἀποβαλούσης. ὡς ἔφην, τὸ πλη- 

σίην τοῦ λογιχοῦ, τὸ ἄλογον --- χαὶ γὰρ αὐτὸ χειμάρρου τρόπον πεν- 

ταχῇ σχιζόμενηον διὰ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων οἷα δεξαμενῶν τὴν τῶν 

παϑῶν ἀνεγείρει φοράν ---- εἶθ᾽ ἑξῆς τοῦ λογισμοῦ διοιχίσαντος χαὶ 99 

διαζεύξαντος τὸν ἐγγυτάτω δοχοῦντα εἶναι. τὸν προφοριχὸν λόγον, ἵν᾿ ὁ 

Ι6 χατὰ διάνοιαν ἀπολειφϑῇ μόνος, ἔρημος σώματος, ἔρημος αἰσϑήσεως, 

ἔρημος Ἰεγωνοῦ λόγου προφορᾶς' ἀπολειφϑεὶς γάρ, τῇ χατὰ τὴν μόνω- 

σιν διαίτῃ χρώμενος, τὸ μόνον (ἢν) χαϑαρῶς χαὶ ἀμεϑέλχτως ἀσπά- 

Ρ. ὅ60 Ν. σεται. [ πρός 1ε μὴν τοῖς εἰρημένοις χἀχεῖνο ὑπομνηστέον, ὅτι ἢ Λευι- 98 

τιχὴ φυλὴ νεωχόρων χαὶ ἱερέων ἐστίν, οἷς ἢ τῶν ἀγίων ἀνάχειται λει- 

0 τουργία" λειτουργοῦσι δὲ χαὶ οἱ τὸν ἀχούσιον φόνον δρῶντες, εἴ γε 

χατὰ Μωυσῆν .6 . ϑεὸς παραδίδωσιν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν“ (χοά. 

21,13) τοὺς ϑανάτου ἄξια εἰργασμένους πρὸς ἀναίρεσιν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

ἐτάχϑησαν ἐπὶ τῷ τοὺς ἀγαϑοὺς σεμνύνειν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῷ τοὺς ὑπαιτίους 

1 ὅτι δααϊαὶ 2 δηΐθ μόσχον τὰ8. πη Η 8. χατέχτεινον Ἡ, κατέκτεινεν 

οοπίοῖο οἱ Πἰη. 11 χρησαμένη ὃς 4 χατοχωχῆ ἃ: χαταχωχγῇ Η 4 ϑεο- 

φορήτῳ --- χτείνει οἴη. ἃ ὃ τὸ α: τοῦ Η τ ἂν ἃ: οῃ, Η 8. ἀχολου- 
ϑείη ὁ α: οἱ, Η ἢ) διχχοπέντος] διοιχισϑέντος σοηϊ. Μδηνσ. 

αὐτοῦ σοηϊοῖο 10 ἀποβαλούσης Ταγη.: ἀποβαλλούτης ΘΗ 11 χειμάρ- 

ροῦν (ἰ 1. διοιχίσαντος Τγη.: διοιχήσαντος (Η Ιῦ ἀπολειφϑῇ Τύτη.: 
ἀποληφϑῆ ΟΝ 16. γεγωνοῦ λόγου 5ετίρβὶ: γεγωνοῦ (Υ" (2), γεγονὼς Ο"Ἁἁ γε (τε 
Μαπρ.) λόγου Η 11 ὃν αὐ. Μαπρ. 31 Μωσῆν οοαά. 28 τῷ 
ας τὸ ἢ τῷ (ἰ: τὸ Η 

1---18 ἐδία, 2,7. 8 ». 108,7. δ. 19. 901 οἱ Ἰάθο οχὰϊ οβί τησπαῆϊ: [ἀρ ὶ τ π|8. σογροτίβ, ἔα ρ]- 

ἴδῃ ρϑβϑβίοπυη αὐθαϊοαϊ 86. οτηπΐθιβ, οὐ 50115 ΤΟ  πραΐ ... ῬΟΓΟΌΒΒΙΒ ᾿ΡΊ ΤΟΣ ΠΟΥ 60 

σἰδάϊο του δίογΓ 56 Π810}8 σΑΓΠΪΒ ἴῃ ΠΟΌΪΕ, αὐ Υἱναὶ δηΪπη8 ποβίγα. 18--2.2 ἐντὰ. 

2,5 ». 108,12---1δ: οδὶ οὐἵδιη 118 οαιιβα, υἷα ΠουἹθ ταϊπἰβίγὶ βαηΐ ἀοῖ. οἵ ἴΐάθο ρ5ο- 

ται εἰν ταΐοβ ΓσΊΘηΕ θ.8. Βοιη οἰ ἶβ ΡῸΓ ἰθρσθιη ἀδρυίδπίιγ, αυΐα ᾿ρ515. ἴπ5. οϑὲ αν ηδ 

τδηάἀδία ΘΧβθαὰ! οἶτοα 605. 0Ϊ ΟΥΙΠΠΘ ἢ ππογία]θ δατηβογὶ πί, 

ΡΝ οΩΐβ. ὀρεγα νο]. ΠῚ, Η) 
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94 χολάζειν. (18.) αὖται μέν εἰσιν αἵ αἰτίαι, ὧν ἕνεχα οἱ τὸν ἀχούσιον 

φόνον δράσαντες εἰς μόνας τὰς τῶν νεωχόρων φεύγουσι πόλεις. τίνες 

ὃξ εἰσι χαὶ διὰ τί ἀριϑαῷ ἕξ, ἑπομένως λεχτέον. μήποτ᾽ οὖν ἣ μὲν 

πρεσβυτάτη χαὶ ἐχυρωτάτη χαὶ ἀρίστη μητρόπολις, οὐχ αὐτὸ μόνον 

πόλις, ὁ ϑεῖός ἐστι λόγος, ἐφ᾽ ὃν πρῶτον χαταφεύγειν ὠφελιμώτατον. ὃ 

90 αἵ δ᾽ ἄλλαι πέντε, ὡς ἄν ἀποιχίαι, δυνάμεις εἰσὶ τοῦ λέγοντος, ὧν 

ἄρχει ἢ ποιητιχή. χαϑ᾽ ἣν ὃ ποιῶν λόγῳ τὸν χύσμοην ἐδημιούργησε" 

δευτέρα δ᾽ ἢ βασιλιχή, χαϑ᾽ ἣν ὃ πεποιηχὼς ἄρχει τοῦ γενομένου" τρίτη 

δ᾽ ἢ ἵλεως, δι᾽ ἧς ὁ τεχνίτης οἰχτείρει χαὶ ἐλεεῖ τὸ ἴδιον ἔργον" τετάρτη 
δ᾽ ἣ κ' πὰ καὶ νομοϑετιχῆς μοῖρα, δι᾽ ἧς ἃ μὴ χρὴ γίνεσθαι ἀπαγορεύει. 10 

90 πάγχαλοι δὲ χαὶ εὐερχέσταται πόλεις, ἀξίων σῴζεσϑαι ψυχῶν τὸν αἰῶνα 

ἄρισταί 1ε χαταφυγαί' χρηστὴ δὲ καὶ φιλάνϑρωπος ἢ διάταξις, ἀλεῖψαι καὶ 

ῥῶσαι πρὸς εὐελπιστίαν {(ἰχανή. ἦς) τίς ἂν ἐδυνήϑη μᾶλλον τοσαύτην τῶν 

δυναμένων εὐεργετεῖν ἀναδεῖξαι ἀφϑονίαν διὰ τὰς διαφορὰς τῶν ἐν τροπαῖς 

97 ἀχουσίοις γενομένων, οἷς οὔτε ἰσχὺς οὔτε [ἢ] ἀσϑένεια ἢ αὐτή; προ- 18 

τρέπει δὴ τὸν μὲν ὠχυδρομεῖν ἱχανὸν συντείνειν ἀπνευστὶ πρὸς τὸν ἀνωτάτω 

ἡ ὀχυρωτάτη ἢ ὃ πόλις 8. 85. Η3 ἐστὶν Η Ὁ ὄντος οοπΐ. ίδηρ., λεχϑέντος 
γὶν ἀοεῖιβ ἀρὰ αηρ., ἡγεμόνος σοῃίοῖο ἰ ἡ 0": οἵα. ΟἿΗ, μὲν ἡ οοηϊεῖο 

8 δ᾽ ἡ Η: δὴ 6', δὲ ἡ 6 9. δ᾽ ἡ Η; δὴ 10 νομοϑετιχὴ Η 
Ἰδουηδπι Θχ ΑἸ Ὀγοβῖο ΒΌρρΙ ὁ πάδη (6. 51. νομοϑετιχή, δι᾽ ἧς προστάττει ἃ δεῖ, πέμπτη δ᾽ 
ἡ. οἵ, ἃ 98. 100. 104) Βΐο βίδίαιο, Νδηρ. ροβί ἀπαγορεύει 18 ῥῶσαι] συγχροτῆσαι 

οσοπὶ, δηρ. ἱχανή δά, Μδηρ,, ἧς Π1615 14 ἀναδεῖξαι (13: ἀνέδειξε 

(Ἰ! διαφϑορὰς ἃ 15. (ἡ) ἰσχὺς οοῃϊ. Οὐ ἢ ἡ ΒΘ] 8, 10 δὴ] 
δὲ οὖν ὁχ οοὐΐτςο Οχοη. (Ὁ]]. Νονὶ 148 Μδηρ. 

2---Ἴὖ ἰδία, 3,9: 586χ διιΐίθιη οἰνη δίιπη τοίαρία βαπί ἰἰα, αὐ ρτίτποδ εἶν! 88. 811 σορσηῖο 

γογῸΪ οἱ δὰ ἱπηδρίπθπ οἷτ8 ἰοσιηδ υἱνοπαΐ ... ἴδθο ἰσίταγ οἰ 185 νϑὶαΐ πιθίγορο 8, 

οὐϊ δἀϊδοθηΐ δ᾽ 186 ααΐηηιθ οἰνίταἴθ5 1 ον] γι. βθουπάδ οϑί οἰ ν α8. σΟπβ ἀδγαίο αἰνὶ- 

πᾶθ Ορογδίϊοηΐβ, ἀυἃ ογθαίαβ οδὲ πη π8, ἰογεϊδ οἱ 88. δέ σοῃ θη ρ ίϊο μοίοβίδι 5 

τορίϑθ δὲ τη θβίϑ! 8. δοϑίθγπδθ, αὐυδτία οἷν 88 ργΟΡ ἢ ΔΕ ΟηἶΒ αἰ νηδ6 οοπέυϊα8. αυϊαία 

οἰν]δ8. ἸορῚβ ἀἰνίπαθ σοη θη ρδίϊο, αυ86. ργαθοῖρῖς αὐἱὰ ἐδοϊθπάμμ 511. βοχία αυοααὸ 

οἰν 88. μογίίο Ἰοσῖβ, α080 Ῥγϑθβοσῖ οἷ: αυϊὰ ποὴ ἰδοϊθη πη 81. αὐυδηΐία ἀϑυπάδηςία 

αἰνίηδο τηϊβογ σογάϊδθ, ἀυδηΐίδο αἰν 6 μ᾽ οἰ δε 8. δἰ 5, δ ΒΙ ΠρΌΪογα πη βέι ἴα ἔγαρ ἡ ταῖθ5- 

46 δυϊηλπδθ σΟπαἸοἰΟἢ 8. σοηβίἀθγϑη8, ἡ θ8. οἱ ἰηνἱ δὸ τοὶ υοἰδηΐθβ δὰ ουϊρϑιῃ ἀὰ- 
οηὺγ οἱ πο νοϊαηίδγία ἀο᾽ οῖα υἱοῦ! 1 ]ΘΟΘ ὈΓῚ8. ἰγθα θη Υ σοτηπ  ἰπη15, αἴγογβα πο ὉΪ8 

γτοίυρία ργοροηογοῖ. ολ εἰΐαπι 2,12 ν. 172,4. οὐπὶ ἰΐπ, 14. 15. 15-.181.6 ἐδί. 

2.10: ρησα ἰρίταγ γοιηθαάΐαμη, αὐ... 5η6. }}8 ΘΟΠρογο μα παίϊοηθ... δὰ ἰρβδπ) 

ΓΘΓΙῚ ΔΓΟΘΙ ΟἸΠΪΏ τ) ργορογθῖ, αὶ νογθα τ οϑὲ ἐδ... αἱ οϑὶ [08 βδρίθηξδθ, ὑπάθ 

ΡΓῸ τηοτγίθ Υἱἵδθ δϑίθγηδθ ἤδϑυγίδὲ ροίππι ἰῃπιογίδθιη. βθουπάπι δὶ γθπηθαϊ απ), αὐ αυὶ 

ΠῸῚ ροιοδὲ σορηἰ!οηθιη. θοπὶ {ΠΠ|08. το! θαγο οἱ ἰδγάϊου γὙ8ὶ ἱπρθηΐο οδὲ νοὶ δάθὶ οθη- 
ΡΓΘΙΘμϑίοηθ. . .. 84] θη ορόγα ἀοιηΐπὶ οοπῃβίἀθγοὶ αἴθ οχ ἐἷβ 488 ἰδοία βηὶ ἰδηιὶ 
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λόγον ϑεῖον, ὃς σοφίας ἐστὶ πηγή. ἵνα ἀρυσάμενος τοῦ νάματος ἀντὶ 

ϑανάτου ζωὴν ἀΐδιον ἄϑλον εὕρηται. τὸν δὲ μὴ οὕτως ταχὺν ἐπὶ τὴν 

ποιητιχὴν χαταφεύγειν δύναμιν, ἣν Μωυσῆς ὀνομάζει ϑεόν, ἐπειδξ δι᾽ 

αὐτῆς ἐτέϑη χαὶ διεχοσμήϑη τὰ σύμπαντα --- τῷ γὰρ ὅτι γέγονε τὸ 

ὅ πᾶν χαταλαβόντι μεγάλου χτῇσις ἀγαϑοῦ περιγίνεται, ἢ τοῦ πεποιηχότος 

ἐπιστήμη, ἣ δ᾽ εὐθὺς ἀναπείϑει τὸ γενόμενον ἐρᾶν τοῦ φυτεύσαντος ---" 

τὸν δὲ μὴ οὕτως ἕτοιμον ἐπὶ τὴν βασιλιχήν --- φόβῳ γὰρ ἄρχοντος τὸ 98 

ὑπήχοον, εἰ χαὶ μὴ εὐνοίᾳ πατρὸς τὸ ἔχγονον, ἀνάγχῃ σωφρονιζούσῃ 

νουϑετεῖται --- τῷ δὲ μὴ φϑαάνοντι πρὸς τοὺς λεχϑέντας ὅρους ὡς 

10 μαχρὰν διεστῶτας ἀφιχνεῖσϑαι χαμπτῆρες εἴσω πεπήγασιν ἕτεροι δυνά- 

μεων ἀναγχαίων, τῆς ἵλεω, τῆς προσταττούσης ἃ δεῖ, τῆς ἀπαγορευούσης 

». ὅ61}ΜΝ. ἃ μὴ δεῖ. ὅ τε γὰρ προλαβών, [ ὡς οὐχ ἀπαραίτητον ἀλλ᾽ εὐμενὲς δι᾿ 99 

ἡμερότητα φύσεώς ἐστι τὸ ϑεῖον, χἄν ἁμάρτῃ πρότερον, αὖϑις μετενόη- 

σεν ἀμνηστίας ἐλπίδι, ὅ τε ἔννοιαν λαβών, ὅτι νομοϑέτης ὃ ϑεός ἐστιν, 
18 πειϑαργῶν οἷς ἄν προστάττῃ πᾶσιν εὐδαιμονήσει " ὃ δ᾽ ὕστατος ὑστάτην 

εὑρήσεται χαταφυγήν, ἀποτροπὴν χαχῶν, εἰ χαὶ μὴ μετουσίαν προηγου- 

μένων ἀγαϑῶν. (19.) αἴδ᾽ εἰσὶν (αἴ) ἕξ πόλεις, ἃς χαλεῖ φυγαδευτήρια 100 

1 ἀρρυσάμενος ΗΞ 3 Μωσῆς εοὐὰ. 4 ἐκοσμήϑη Η ὄντι (6 οἱ 
τἱὰ. γέγονεν Η ὃ μεγάλου Μδηρ.: μεγάλη εοὐά, ἢ οὕτως ἃ 

(Ταγη.): οὔτε. Η 8 ἀνάγχης σωφρονιζούσης οσοηϊοίο 9 φϑάνοντι (ἡ (Τ᾽ τγη.): 
φϑονοῦντι Η 12 ὅ τε] ὅ 6 οὐτγ. Η3 14 ἀμνηστείας ΠΗ! 15 προστάττει Η 

εὐδαιμονήση ἃ 11 αἱ δαάϊαὶ φυγαδευτηρίων Η! 

οοηἰοιιρ θέν ορογὶβ δυοίογθιῃ, φαοπίδπὶ ὁχ ἢἷ8 ὈΟηΐβ8, 4086 δ ηΐ ἴῃ σοηϑιϊυἱοη6 ἰβίϊπι5 

εγοδίωγαθ.. ..., Ὀοηὰπὶ {ΠππΔὶ βυϊηπη πη δία θ δοίθγη Ὁ ἢ) ΠΟΠΡΓΘΙΘηἰ ΙΓ... ΠΟΠΏΘ 

δἷ8. φυϑίων δ ἰαγάυμ ἰπρσοηΐαπὶ αἰ ἰρογα ἀυοίογθιη βυσιη ργονυοσδίυγ. .. ΘΟγρῸ ορογαίογί ἃ 

Υἱγίι8 ἀδὶ, οἰβὶ πὸ υἱάἀθίωυγ, ἰϑιηθῃ ΘΧ 518 ΟρθγὶὈι.8 δοβϑίπηδίυγ. .... 

ῦ---9 ἰδία,: ἰογίϊ8 ογάο δϑὲ γορϑ] 8 ροϊοβίδεϊβ σοῃίθιη ρ]δῆϊο, οὐ Βα οἰαπηγ τορὶ, 5' ἤθη 

ἀοἔεγιτὴ}5 ἰδιηαυδὴ ρᾶγθηΐ, πηδΐα θηΐτὴ ργϑϑβϑὶ ἀθη 8 ρ]ογα 8 ἢἥξ οὈοράϊθηβ ρμοϊοβίδεϊ 

4υὶ δϑὶ βα] 15 ἰηρταῖυβ, αὐ πθοθββιἰδίθπι ΒΟ τοδὶ ϊ8 ἀριοβοαΐ αἱ πο]υΐϊς ἀὸ πϑαυϊνὶϊ 

πτϑίϊδη) ρἰοἰδιϊβ ἃρπόβοογο ὁογγρὶς Θμΐ πὶ Ποοθββὶ 88 αι θη ρΡἰοίαβ ργούοσαγο ἀθθαθγαί. 
οὐ. εἰΐαπι 2,11. 9--ΊΔ ἰδία, 2, 12: χφαὶ ἀοϑοθηάογίηϊ ΘΥρῸ χ 1}}18. δι ρογίογί θχι8 

υἰγίι εἶθ δὰ ἤδθο ἰπέογίογα.. ..., ὨδΌθηΣ ργορίογα ποι Ἶ8 τοίυρία αὰδθ ροΐδηϊ αἱ... 

Βρογθηΐ αἀοιηϊπυ) β᾽ δὶ το ῃο γί μΌ586, 81 υϑηΐδη) ροίδηϊ, Βρογθηὶ ρΌβ886. σΟΥΓΙ αἱ, 5] 

ΡῬτδοεορί8 βϑαιδηίοῦ σϑο] δι τη ἰοϑἰδιηθηίογατ, ααΐδ8 δϊ ᾿πἰογγηδιίηιγ δ ᾿Ἰῃποσϑῃ δ: 

Δυϊ ΓΕΥΟΘΟΔΙῸΓ ἃ σαΐρᾶ. δος ἰσίτυγ ἰπῖγα Ιογάϑηθη οἰν αίθθ Βα υθηΐοβ βυηΐ, οἱ ῥτο- 

ΡΟ τ θηΒ ὩΟΌΪ8 ἀθαπι), βθαυδηηγ 4086 ἰϑῖ, Υἱΐθιηιβ 4880 ργο θεῖ. 511 ογρὸ ρμτγοὸ- 

Ρἰεἰδηάδθ αἰ ν᾽ 8118 διηθὶτῖο, βοαυθηάδο ργαθοθρέϊοπβ οὈοθαϊεϊο, ἰηἰογάϊοῖδθ ργαθυδτὶ- 

οΑΙ ΟΠ Ἶ8. ὁδυίο, ααΐθι8 ῥτορ ἰδίοτγ δι ἀθὶ τη βου σογάδπῦ οἱ ποιηοί μϑίϊοθη οἰὰὰβ ῬΓΟΥΪ- 

ἀσπίδι νοὶ ᾿πβιϊ τα ϊογὰ α) οὈὐϑθαιο γ6ὶ ἰηϊογάϊοἰογατη ἀθο! δι θ ὙΘΏΘΓΘΙΒΏΓ, 
9 
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(Νυμα. 80, 12). ὧν αἱ μὲν πέντε ἀπειχονίσϑησαν χαὶ ἔστιν αὐτῶν ἐν 

τοῖς ἁγίοις τὰ μαἱμήματα, προστάξεως μὲν χαὶ ἀπαγορεύσεως οἱ ἐν τῇ 

χιβώξῷ νόμοι, τῆς δ᾽ ἴλεω δυνάμεως τὸ ἐπίϑημα τῆς χιβωτοῦ --- 

χαλεῖ δὲ αὐτὸ ἱλαστήριον --- ποιητιχῆς δὲ χαὶ βασιλιχῆς τὰ ὑπόπτερα 
101 χαὶ ἐφιδρυμένα Χερουβίμ" ὁ δ᾽ ὑπεράνω τούτων λόγος ϑεῖος εἰς ὁρατὴν ὁ 

οὐχ ἦλθεν ἰδέαν, ἅτε μηδενὶ τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν ἐμφερὴς ὧν, ἀλλ᾽ 

αὐτὸς εἰχὼν ὑπάρχων ϑεοῦ, τῶν νοητῶν ἅπαξ ἁπάντων ἡ πρεσβύτατος, 
ὁ ἐγγυτάτω, μηδενὸς ὄντος μεϑορίου διαστήματος, τοῦ μόνου, ὅ ἔστιν 

ἀψευδῶς, ἐφιδρυμένος. λέγεται γάρ' ,λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἴλαστη- 

οίγυ. ἀνὰ μέσον τῶν δυεῖν Χερουβίμ“ (Εχοά. 20, 21). ὥσϑ᾽ ἡνίοχον 1ὸ 

μὲν εἶναι τῶν δυνάμεων τὸν λόγον, ἔποχον δὲ τὸν λαλοῦντα, ἐπιχελευή- 

105 μενὴὼν τῷ ἡνιόχῳ τὰ πρὸς ὀρϑὴν τοῦ παντὸς ἡνιόχησιν. ὁ μὲν οὖν 

ἄνευ τροπῆς, ἐχουσίηυ μὲν ἄπαγε, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀχουσίου γεγονώς, 

αὐτὸν τὸν ϑεὸν χλῆρον ἔχων (Ποαΐ. 10,3), ἐν αὐτῷ μόνῳ χατοιχήσει" 

οἱ δ᾽ οὐχ ἐχ προνοίας ἀλλ᾿ ἀβουλήτοις χρησάμενοι σφάλμασι χαταφυ- 10 

1038 τὰς ξξουσι τὰς εἰρημένας ἀφϑόνους χαὶ πλουσίας οὕτως. τῶν ὃὲ πρὸς 

χαταφυγὴν πόλεων τρεῖς μέν εἰσι πέραν, αἱ μαχρὰν ἡμῶν τοῦ γένους 

ἀφεστᾶσι. τίνες αὖται: ὃ τοῦ ἡγεμόνος λόγος χαὶ ἢ ποιητιχὴ χαὶ βασι- 

λιχὴ δύναμις αὐτοῦ" τούτων γὰρ ὅ τε οὐρανὸς χαὶ σύμπας ὁ χόσμος 

104 ἐπιχοινωνεῖ, αἱ δὲ προσεχεῖς ἡμῖν χαὶ ἐφαπτόμεναι τοῦ τῶν ἀνθρώπων Ὃ 

ἐπιχήρου γένους, ᾧ μόνῳ συμβέβηχε διαμαρτάνειν, αἱ ἐντός εἰσι τρεῖς, 

ἢ ἵλεως, ἢ προσταχτιχὴ τῶν ποιητέων, ἢ ἀπαγορευτιχὴ τῶν μὴ ποιη- 

100 τέων: αὖται γὰρ ἤδη ἡμῶν ἐφάπτονται. τίς γὰρ ἀπαγορεύσεως χρεία 

τοῖς μὴ μέλλουσιν ἀδιχήσειν, τίς δὲ προστάξεως τοῖς μὴ πεφυχόσι σφαλ- 

λεσϑαι, τίς δὲ τῆς ἵλεω τοῖς μηδ᾽ ὅλως ἀμαρτησομένοις; ἀλλὰ τό γΞ “Ὁ 

ἡμέτερον γένος χρεῖον γέγονε τούτων διὰ τὸ πεφυχέναι χαὶ ἐπιχλινῶς 

10Ὁ ἔχειν πρός τε τὰ ἐχούσια χαὶ ἀχούσια ἁμαρτήματα. (20.) τέταρτον 

χαὶ λοιπὴν ἣν τῶν προταϑέντων ἢ πρηϑεσμία τῆς τῶν πεφευγότων χαϑ- 

Ὁ. ἐπίϑημα ((Η13): ἐπίϑεμα Η ὃ ὑφιδρυμένα 1, ἢ εἰκὼν οἵη. (αὶ 

8 τοῦ μόνου Ττη.: τῷ μόνον ὕ, τὸ μόνον ἢ 9. ἐφιδρυμένος 5οτῖρδὶ : ἀφιδρυμένος 

ἐοὐά. 10 δυοῖν Π χερουϑεὶμ (ὦ 15 ἀλλὰ βουλῇ τοῖς 
χρησάμενοι ἢ": χρησαμένοις ΘΗ! 10 ροκβὶ εἰρημένας νἱὰ. τἀά. πόλεις 

οὕτως] οὔσας ὁσοπϊοϊο οὕτω δὲ τῶν Υ 18 ἀφεστᾶσιν ἢ ΡΓΐ5. χαὶ ΗΠ: 

οῃ. ΟΠ’ 20 ἐπιχοινωνεῖ βογίρβὶ : ἐπιχοινωναὶ Η, ἐπιχοινωνίαι (ἃ, ἐστί, χοινω- 
ναὶ Υ αἱ δὲ προσεχεῖς ΟὐΠπη (οἵ. πιοάο δάἀποίδίδ): δὲ προσεχεῖς οσοὐά., δὲ χαὶ 
προσεχεῖς Υὶ 28 δὴ οομϊ. δίαηρ. 20 τῆς] τοῖς ἃ 28 προτεϑέντων 

ωτ---1523.189. ἐδτα, 3.13: αἀὐυλτγίαπη βαρογοδὶ αυοΐ ἀ6. πιογίθ βυτητηΐ βασογάοιϊβ αἰ: αὐ 

ὑδαπθ δα ΠΠὰ θὰ ρῸ5 ΤΙ ἐ ἴῃ εἰν αῖϊο τοί! ποι οϊα 1116, ἀοηθο 
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ἦδηυ, τοῦ ἀρχιερέως ὁ ϑάνατος, πολλὴν ἐν τῷ ῥητῷ μοι παρέχουσα 

δυσχολίαν. ἄνισος Ἰὰρ ἥ τιμωρία χατὰ τῶν τὰ αὐτὰ δρατάντων νομο- 

Ρ. ὅ62 Ν. ϑετεῖται, εἴ 1:- οἵ μὲν [ πλείω χρόνον ἀποδράσονται, οἱ δὲ ἐλάττω" 

μαχροβιώτατοι 1ὰρ (οἴ έν), οἱ δὲ ὀλιγοχρονιώτατοι τῶν ἀρχιερέων 

ὅ εἰσί: χαὶ οἱ μὲν νέγι, οἱ δὲ πρεσβῦται χαϑίστανται" χαὶ τῶν ξαλωχότων 107 

ἐπ᾿ ἀχουσίῳ φόνῳ οἱ μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς ἱερωσύνης ἐφυγαδεύϑησαν, οἱ 

δ᾽ ἤδη μέλλοντος τελευτᾶν τοῦ ἱερωμένου, ὡς τοὺς μὲν αἰῶνα μαχρόν 

τινα τῆς πατρίδος ἐστερῆσϑαι, τοὺς δ᾽ αὐτὸ μόνον ἡμέραν, εἰ τύχοι, 

μεϑ᾽ ἣν τὸν αὐχένα ἐπαίροντες χαὶ φρυαττόμενοι χαὶ Ἰελῶντες τοὺς 

190 ἄγχιστα Ἰένους τῶν ἀνῃρημένων ἀφίξονται. τὸ ἄπορον οὖν χαὶ δυσα- 108 

πολόγητον ἀποδρασόμεϑα τῆς δι᾿ ὑπονοιῶν φυσιχῆῇς ἀποδόσεως ἐφιέ- 

ἁενοι. λέγομεν γὰρ τὸν ἀρχιερέα οὐχ ἄνθρωπον ἀλλὰ λόγον ϑεῖον εἶναι 

πάντων οὐχ ἑχουσίων μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀχουσίων ἀδιχημάτων ἀμέτοχον. 

οὔτε γὰρ ἐπὶ πατρί, τῷ νῷ, οὔτε ἐπὶ μητρί, τῇ αἰσϑήσει, φησὶν αὐτὸν 

18 Μωυσῆς (1μον.21,11) δύνασϑαι μιαίνεσθαι, διότι, οἶμαι, γονέων ἀφϑάρ- 

των χαὶ χαϑαρωτάτων ἔλαχεν, πατρὸς μὲν ϑεοῦ, ὃς χαὶ τῶν συμπάν- 

των ἐστὶ πατήρ, μητρὸς δὲ σοφίας, δι᾿ ἧς τὰ ὅλα ἦλϑεν εἰς γένεσιν" 

χαὶ διότι τὴν χεφαλὴν χέχρισται ἐλαίῳ, λέγω δὲ τὸ ἥγεμονιχὸν φωτὶ 0 

αὐγοειδεῖ περιλάμπεται, ὡς ἀξιόχρεως ,ἐνδύσασϑαι τὰ ἱμάτια“ νομισϑῆ- 

09 

0 ναι --- ἐνδύεται δ᾽ ὃ μὲν πρεσβύτατος τοῦ ὄντος λόγος ὡς ἐσθῆτα τὸν 

χόσμον (γῆν γὰρ χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα χαὶ πῦρ χαὶ τὰ ἐχ τούτων ἐπαμπ- 

ίσχεται). ἢ δ᾽ ἐπὶ μέρους ψυχὴ τὸ σῶμα, ἥ δὲ τοῦ σοφοῦ διάνοια 

τὰς ἀρετάς ---- χαὶ ὅτι τὴν χεφαλὴν ,οὐδέποτε ἀπομιτρώσει“, τὸ βα- 11] 

σίλειον οὐχ ἀποϑήσεται διάδημα, τὸ σύμβολον τῆς οὐχ αὐτοχράτορος 

5 μέν, ὑπάρχου δὲ χαὶ θαυμαστῆς ἡγεμονίας, «οὐδ᾽ αὖ τὰ ἱμάτια διαρ- 

ρήξει“ ([μὲν. 21,10)" ὅ τε γὰρ τοῦ ὄντος λόγος δεσμὸς ὧν τῶν 112 

1 παρέχουσαν ἢ! ἀ οἱ μέν ΔἸ], οἱ μὲν γὰρ μαχροβιώτατοι οσοπΐ, ΜΝδηρ. 
4 οἱ δὲ ὀλιγοχρονιώτατοι 8. 8. Ηἢ 10 ἔγγιστα ν ἀνηρημένων (1: ἀνημέρων 
ΘῊ 1. 12 ἐφαπτόμενοι οσοπὶ. Μαηρ. 19. μόνων Η 15 Μωσῆς 
σοσα, 10 ἔλαχε {ἱ 18 χέχριται ἃ 28 ἀπομητρώσει ἃ 

᾿ηογϊ δίατ βδοογάοβ ΠΡ ηι8, ἴῃ 40 βϑοοπσηθαι Πἰ ϑγα) ἢδογοὶ ἰηἰογργοίδιϊο. ρτὶ- 
1} ρ88 ἴπρα βογίθ τηᾶρὶβ ασϑιηὴ ἀοηυἱαίθ ΑἸ οαϊπ5. Ἔχϑιη πη ἀοἤηϊία, ἀδῖη ἴῃ οδιιβὶβ 

Ραγίθυ5. ἱπρᾶγ δυοηΐυβ: ροίογαϊ θηΐπὶ ἤθτγὶ, υἱ ροϑὶ Πποιηϊοϊάδο {ΠΠΠ8 τοίασί τη βοαπθηιὶ 

αἴθ οὈἰγεὶ τθᾶρη05 βδοθγάοβ, ἥυδθ δυΐθιη 5010 ἰηοογίο βθη θη ἢ ογρὸ ααἷα πδογοῖ ΠΠ|- 

ἴογᾶ, αυδογαθι8 ΒΡ ΓΙ} 18. ατ8. 65. 6 ΠᾺΡ ΠῸΒ ΒΘΟΘΓΔῸ8. ἢἶδὶ ἀεἰ ἈΠ ιβ,, ν γι πὶ εἰϑὶ 

ἐνν 4ὈΪ ΘΧΟΥΒ ΟἸμΐπτ ὁδὶ υο]πίδγι γα οἱ δοοϊἀδηίί ἀδ] οἰογατη. .. .ἢ 

20---194,2 ἐϑίώ, : νἱησα!ο Θηΐμ ὙΘΓὉΪ οομῃβίτγι ἴδ οὐμηΐα βυηΐ οἱ οἷθ5 σοη ἰ πθητγΓ Ροίθη 
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ἁπάντων, ὡς εἴρηται, χαὶ συνέχει τὰ μέρη πάντα χαὶ σφίγγει χωλύων αὐτὰ 

διαλύεσθαι χαὶ διαρτᾷσϑαι. ἥ τ᾽ ἐπὶ μέρους ψυχή, χαϑόσον δυνάμεως 
μεμοίραται, τῶν τοῦ σώματος οὐδὲν ἀποσχίζεσϑαι χαὶ ἀποτέμνεσθαι 

μερῶν παρὰ φύσιν ἐᾷ, τὸ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ πάντα δλόχληρα ὄντα ἁρμονίαν 
χαὶ ἕνωσιν ἀδιάλυτον ἄγει τὴν πρὸς ἄλληλα" ὅ τε χεχαϑαρμένος τοῦ ὃ 

σοφοῦ νοῦς ἀρρήχτους χαὶ ἀπήμονας διαφυλάττει τὰς ἀρετάς, τὴν φυ- 

4] σιχὴν αὐτῶν συγγένειάν τε χαὶ χοινωνίαν ἁρμοσάμενος εὐνοίᾳ παγιωτέρα. 

113 (192. οὗτος ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν τετελευτηχυῖαν“, ἧ φησι Μωυσῆς, 
»οὐχ εἰσελεύσεται“ (μον. 21, 11). ϑαάνατος δὲ ψυχῆς ὁ μετὰ χαχίας 

ἐστὶ βίος, ὥστε οὐδέ τινος ἄγους, ὧν προσβάλλειν ἀφροσύνη φιλεῖ, ποτὲ μ. δ0ὁ Ν. 

114 προσάψεται. τούτῳ χαὶ παρϑένος ἐχ τοῦ ἱεροῦ γένους ἁρμόζεται, χα- 11 

ϑαρὰ χαὶ ἀμίαντος χαὶ ἀδιάφθορος εἰς ἀεὶ γνώμη" χήρας γὰρ χαὶ ἐχβε- 

βΒλημένης χαὶ βεβήλου καὶ πόρνης ἀνὴρ οὐδέποτε γίνεται (1014. 18..14), 

πόλεμον ἄσπονδον χαὶ ἀχήρυχτον πρὸς αὐτὰς ἀεὶ συγχροτῶν. ἐχϑρὸν 

γὰρ αὐτῷ τὸ χηρεύειν ἀρετῆς καὶ ἐχβεβλῆσϑαι χαὶ πεφυγαδεῦσϑαι πρὸς 16 

αὐτῆς χαὶ πᾶν ὅ τι ἄν ἢ βέβηλον πεῖσμα χαὶ ἀνίερον: τὸ δὲ πολυμι- 

ἡὲς χαὶ πολύανδρον χαὶ πολύϑεον, ἄϑεον μὲν οὖν χαχόν, πόρνην, οὐδὲ 

προσιδεῖν ἀξιοῖ, τὴν ἕνα ἄνδρα χαὶ πατέρα τὸν ἡγεμόνα ϑεὸν ἐπιγε- 

118 γραμμένην ἠγαπηχώς. ὑπερβολή τις περὶ τὸν τρόπον τοῦτον τελειότητος 

ἐνορᾶται. τὸν μέν γε τὴν μεγάλην εὐξάμενον εὐχὴν οἶδέ ποῦ χαὶ ἄχου- 320 

σίως σφαλλόμενον, εἰ χαὶ μὴ ἐχουσίῳ γνώμῃ: λέγει γάρ ,ἐὰν δέ τις 

ἀποθάνῃ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐξάπινα, παραχρῆμα μιανθήσεται“ (Ναπι. 6, 9)" 

τὰ γὰρ ἀβούλητα ἔξωϑεν αἰφνίδιον χατασχήπτοντα παραχρῆμα τὴν ψυ- 

χὴν οὐ πρὸς αἰῶνα μήχιστον μιαίνει, ἅτε ὄντα ἀχούσια. τούτων δ᾽ ὃ᾽ 36 

1 ἁπάντων ἄρρηχτος χαὶ οσοπὶ. δηρ. ὡς οτῃ. ΘΗ! εἴργεται 6" χωλύων 

6: χωλύει Η, χαὶ χωλύει Η3 2 ἣ τ᾽ 6": ἥ τε Η3, εἴτε 61 (Η} χαϑ᾽ ὅσον 
οοπα, 1 παγειοτέρα (ἱ, παγιωτάτῃ οοηϊ. Νηρ. 8 οὗτος ΗΞ: οὕτως Ο(Η}) 

τετελευτηχυῖαν Η": τετελευτηχῶσαν (1(Η}} Μωσῆς εοὐά. 10 προσβάλλει 

6' υἱ νἱὰ. 11 ἱερατιχοῦ οσοπὶ. Μαηρ. 14 αὐτοὺς 17 {χαὺ 

ἄϑεον ὁμοῦ χκαχόν σοηϊοῖο ἄϑεον 866]. Νίδηρ., ἄϑεον μὲν οὖν 566]. ΟὉΠπ 
18 τὴν 6 οοττ, ἢ: 19 τελειότατος 20 οὐδέπου ἑσοπὶ. Μδηρ, 21 μὴ 

χαὶ ν ῶ4 τὰ ἃ: τῶν ἢ ἀβούλητα βοτγίρβὶ: ἀβουλήτων Η3, ἀβουλούντων 
6(Ε}), ἕογὶ. τῶν γὰρ ἀβουλήτων τινὰ 586τ|0. 25 ἅτε Ἡ: ἄν τε ἃ Ροδβί 

ἀχούσια δά. τύχοι 3 

ἐνον οἱ ἰάθο οἵηπίδ τ᾿ηδπθπί, αηὐΐα αἰββοὶνὶ 118. ποῃ βἰπὶΐ αὐδθ ἰρ86 σοπβίγίηχὶὶ. ... 

οαημηΐα Θηἶπη ἀποδα νὰ] 800 ΠρΟΓΟ σΟἤογοοὶ οἱ τορὶὶ οἱ παίμαγα! σοποογάϊ ἰἰσαί. 

ε΄. αα μ. 7, 8, 
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ἀρχιερεὺς χαϑάπερ χαὶ τῶν ξχηυσίων ὑπεράνω στὰς ἀλογεῖ. ταῦτα δ᾽ 116 

οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μοι λέλεχται, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ διδάξαι. ὅτι φυσιχωτάτη 

προϑεσμία χαϑόδου φυγάδων ὃ τοῦ ἀρχιερέως ἐστὶ ϑάνατος (Νυπι. 

830,25). ἕως μὲν γὰρ ὁ ἱερώτατος οὗτος λόγος ζῇ καὶ περίεστιν ἐν 117 

5 ψυχῇ. ἀμήχανον τροπὴν ἀχούσιον εἰς αὐτὴν χατελϑεῖν- ἀμέτοχος γὰρ 

χαὶ ἀπαράδεχτηος παντὸς εἶναι πέφυχεν ἁμαρτήματος. ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, 

οὐχ αὐτὸς διαφϑαρείς, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς διαζευχϑείς, χκαῦ- 
οὗος εὐθὺς δίδοται τοῖς ἑχουσίοις σφάλμασιν. εἰ γὰρ μένοντος χαὶ 

ὑγιαίνοντος ἐν ἡμῖν ἐξῳχίζετη, μετανισταμένου πάντως εἰσοιχισϑήσεται. 

10 γέρας γὰρ ἐξαίρετον ὁ ἀμίαντος ἀρχιερεύς, ἔλεγχος, ἐχ φύσεως χεχάρ- 118 

πωται τὸ μηδέποτ᾽ εἰς αὑτὸν παραδέξασϑαι τόπον γνώμης ὄλισϑον. 

διόπερ ἄξιον εὔχεσϑαι ζῆν ἐν ψυχῇ τὸν ἀρχιερέα ὁμοῦ χαὶ βασιλέα, 

διχαστὴν ἔλεγχον, ὃς ὅλον ἡμῶν τὸ διανοίας ἀποχεχληρωμένος διχα- 

στήριον ὑπ᾽ οὐδενὸς τῶν ἀγομένων εἰς χρίσιν δυσωπεῖται. 

18 (22.) Λελαληχότες οὖν τὰ ἁρμόττοντα περὶ φυγάδων τὴν χατὰ 119 

τὸν εἱρμὸν ἀχολουϑίαν συνυφανοῦμεν. λέγεται γὰρ ξξῆς" «εὗρεν αὐτὴν 

ἄγγελος χυρίου“ (ὅθη. 10,1), χάϑοδον ψηφισάμενος ὑπ᾽ αἰδοῦς χινδυ- 

». ὅ64 Μ. νευσούσῃ ψυχῇ πλανᾶσϑαι χαὶ μονονοὺ [ προπομπὸς γινόμενος τῆς εἰς 

τὴν ἀπλανῇ Ἰνώμην ἐπανόδου. χρήσιμον δὲ χαὶ τὰ περὶ εὑρέσεως χαὶ 120 

40 ζητήσεως φιλοσοφηϑέντα τῷ νομοϑέτῃ μὴ ἥσυχασϑῆναι. τοὺς μὲν γὰρ 

εἰσάγει μηδὲν μήτε ζητοῦντας μήτε εὑρίσχοντας, τοὺς δὲ ἐν ἐχατέρῳ 

χατορϑοῦντας, ἐνίους δὲ ϑάτερον περιπεποιημένους, ὧν οἱ μὲν ζητοῦντες 

οὐχ εὑρίσχουσιν, οἱ δ᾽ εὑρίσχουσιν οὐ ζητήσαντες. οἱ μὲν οὖν μήτε 13] 

εὑρέσεως μήτε ζητήσεως ἐφιέμενοι τὸν λογισμὸν ἀπαιδευσίᾳ χαὶ ἀμελε- 

35 τησίᾳα χαλεπῶς ἠχίσαντο χαὶ δυνάμενοι ὀξὺ χαϑορᾶν ἐπηρώϑησαν. 

Ἰ ἀλλὰ τῆς σοπϊοῖο 8 ἐχουσίοις Μδυγίηὶ ΑἸ το ϑὲϊ οαϊίοτθβ (Μ]8η6.): ἀχουσίοις οοαα. 
10 ροβὲ φύσεως δαὰ. χαὶ ΟΗ! 11 μηδέποτε ( αὑτὸν Η": αὐτὸν ΘΗ! τόπον 
σογγιρίμπ), τὸ παράπαν Μίδῃρ., τὸν πονηρὸν ΟὉἢ ἢ 12, 18 ἄρχοντα ὁμοῦ καὶ βασιλέα 

διχαστήν τε χαὶ ἔλεγχον οοπίεϊο: ν. αὐοά ἀφῖ, μοί. [π8. ὃ 29 12 βασιλέα 56]. ΤΏτγη, 

13 ὃς ΗΣ; ὡς ΘΗ! 14. ἀπαγομένων Μϑηγψ. Ρ6Γ δττγόγοιῃ, αἱ Υἱά. 10 ἑξῆς 

Μίδηρ.: ἐξ ἀρχῆς εοὐά. 117 χάϑοδον (13: χαϑ᾽ ὁδὸν (ΟἹ 18 οὐ (: ἐλ ἢ 
19 τὰ οαι. 1, 28 οἱ ὃ᾽ Ἡ: οὐδ᾽ αὶ οὐ Π(( ἢ): οἱ α: 25 ἐπήρω- 

σαν (3 

4-.8 ἰδίά.: υἱνὶς ἰρσίιαγ ἀδὶ νογθυπὶ οἱ τηβχίτηθ ἴῃ 8η 8. ΥἿΥΤΕ Ρ᾽ΟΓ ΠῚ ΠΘ0΄ ὑπηη δὴ 

αοτί ἐγ ρΙ εἰ αἰνὶ πἰ αι δ. πυιπαιδηὶ θη ποτ ΛΓ βοπιρίογη αἰν] 88. οἱ δϑίθγηα 

ἀοὶ υἱγίῃβ. 58η6 τῃηργίγΓ πΟῦΐβ, δὶ ἃ ποβίγα δηΐπηᾶ Βορϑγθίιγ, ΠῸῚ 40}0 τηογίθ σογγιτηρᾶ- 

ἴυτ, 56θἀ αὺο αἰββοϊ γδίιγ βία 16. ΘΧΌΔΙΠΓ ΠΙΘΠ 5 Ποβϑίγᾷ ΔῸ οἷ! σοηϊ ποίΐο 8; ΠΊΟΓΒ ΘΠ ΠῚ 
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οὕτως φησὶ ,τὴν γυναῖχα Λὼτ στραφεῖσαν εἰς τοὐπίσω ενέσϑαι στήλην“ 

199 (θη. 19,26), οὐ μυϑοπλαστῶν, ἀλλὰ πράγματος ἰδιότητα μηνύων. ὃς 
γὰρ ἂν ὀλιγωρήσας τοῦ διδάσχοντος ὑπὸ ῥαϑυμίας ἐμφύτου τε ὁμοῦ χαὶ 

συνήϑους τὰ μὲν πρόσω χαταλίπῃ, δι᾿ ὧν ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν χαὶ ταῖς 

ἄλλαις δυνάμεσιν ἔστι χρῆσϑαι πρὸς τὴν τῶν φύσεως πραγμάτων ἐπί- ὅ 

χρισιν, ἐχτραχηλίσας δ᾽ αὑτὸν εἰς τοὐπίσω περιαγάγῃ, τὰ τυφλὰ τῶν 

ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων μᾶλλον ἢ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ἐζηλωχώς, 

1283 ἀψύχου καὶ κωφῆς λίϑου τρόπον στηλιτεύεται. οὐ γὰρ ἔσχον, ἧ φησι 

Μωυσῆς, οἱ τοιοῦτοι τρόποι ,χαρδίαν συνιέναι χαὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν 

χαὶ ὦτα ἀχούειν“ (Ποαϊ. 239, 4), ἀλλὰ τυφλὸν χαὶ χωφὸν χαὶ ἀνόητον 10 

χαὶ πάντῃ πηρὸν βίον ἀβίωτον ἑαυτοῖς ἐξειργάσαντο, οὐδενὶ τῶν ὄεόν- 

124 των ἐφιστάντες. (23.) ἡγεμὼν δ᾽ ἐστὶ τοῦ χορηῦ τούτου ὁ τῆς σω- 

ματιχῆς χώρας βασιλεύς" ,,ἐπιστραφεὶς““ γάρ φησι, Φαραὼ εἰσῆλϑεν 

εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐπέστησε τὸν νοῦν οὐδ᾽ ἐπὶ τούτῳ“ (ἔχοά. 

, 33), ἴσον τῷ ἐπ᾽ οὐδενὶ τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ εἴασεν αὐτὸν οἷα φυτὸν 15 

190 ἀγεώργητον ἀφαυαίνεσθαι χαὶ στειρούμενον ἀγονίᾳα χρῆσϑαι. οἱ μέν 

1ξΞ βουλευόμενοι χαὶ σχοπούμενοι χαὶ πάντ᾽ ἐπιμελῶς ἐξετάζοντες ἄἀχο- 

νῶσι χαὶ παραϑήγουσιν αὐτόν: ὁ δὲ γυμναζόμενος τοὺς οἰχείους φέρει 

χαρπούς, ἀγχίνοιάν τε χαὶ σύνεσιν, δι᾽ ὧν τὸ ἀφενάχιστον περιγίνεται" 

ὃ δ᾽ ἀπερίσχεπτος ἀμβλύνει χαὶ περιϑραύξι τὰς φρονήσεως ἀχμάς. 20 

Ι20 Τὸν μὲν οὖν ἄλογον χαὶ ἄψυχον ὡς ἀληϑῶς τῶν τοιούτων ϑίασον ἐατέον. 

τὸν δὲ τῶν σχέψει χαὶ εὑρέσει χρωμένων ἐπιχριτέον. αὐτίχα τοίνυν ὁ 

πολιτιχὸς μὲν ἥχιστα δὲ δοξομανὴς τρόπος, ἐφιέμενος: τῆς ἀυείνονος 

γενεᾶς, ἣν ἀρεταὶ χεχλήρωνται, ζητῶν τε χαὶ ἀνευρίσχων αὐτὴν εἰσάγεται. 

121 ,εὖρες γάρ φησιν ,ἄνθϑρωπος τὸν ᾿Ιωσὴφ πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ, 55 

ὃ αὐτὸν εοὐά, περιαγάγη Η3: περιαγάγει ΘΠ! 9 Μωσῆς Η τοιουτότρο- 
ποι σοηϊοῖϊο (εἴ, Ρ. 120, 22). τρόποι οῃ. (ἃ (Μδηρ.) 11 πάντη Π3 (Μ8ηρ.): πάντα 

σΘ(Πὴ πηρὸν 866]. Νδην, ἐφιστάντες (νοῦν) ὁοοηΐ. Μίδηρ. 12 δέ ἐστι Η 
13 ἐπιγραφεὶς ΤΌγη. 14 τούτω Π’: τοῦτο (Ἢ! 10 ἀγονία Η": ἀγωνία 

ΘΗ! 19 ἀφαινάχιστον (15(Π}} 2 τὸν ΤΌΓγη.: τῶν σοάιί!. 2 πλανώ- 

μενον οι. Η τῷ οἵη. ΤΌγη. 

γογῷ οδὶ νοὶ οἱ δηΐϊηδθ βορδγαίϊο αδθηΐηιιθ βίαἑ πη ἱποὶρὶς ἀπίθμα ρϑοοδλιῖϊβ ρδίογο 

γοϊαπίαγὶῖ5. 1 3η4. εἴ, Ογίψ. (Ὀπίγα (εἰς, 1} 45 γ». δ28: τὰ μὲν οὖν τῆς 

χατὰ τὸν τόπον τροπολογίας οὐκ ἀναγχαῖον νῦν λέγειν... τίς τε ἡ γυνὴ αὐτοῦ γενομένη 
στήλη ἁλὸς διὰ τὸ ἐστράφϑαι εἰς τοὐπίσω... Του. ἐπ αἰεη. Υ 2 μ. 74. 

94--ἼἸ 1.1} Απιύτος ἰ. ο. 8.47: [ταῖγεβ. 81105. τοααίγοθας οἱ χὰ δὰπὶ [οβι δ ῦδι Ἰοση, ἰὴ 

ἅπὺ ραβοθθαᾶπὶ οὐθβ, οἱ οὐπὶ σΟρΏΟΥβ8θὲ αυΐὰ ἴῃ ΠΟΙ Πα τα βυπί, ρογγοχὶς θὸ. βἰροϊῆ- 
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χαὶ ἠρώτησεν αὐτόν: τί ζητεῖς; ὁ δὲ εἶπεν. τοὺς ἀδελφούς μου ἐγὼ 

ζητῶ, ἀνάγγειλόν μοι, ποῦ βόσχουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ἀνϑρωπος" 

ἀπήρχασιν ἐντεῦϑεν' ἤχουσα Ἰὰρ αὐτῶν λεγόντων’ πορευϑῶμεν εἰς 

ν. ὅδ ΜΝ, Δωϑαΐν. χαὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιωσὴφ χατόπιν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, χαὶ | εὖρεν 

ὃ αὐτοὺς ἐν Δωϑαΐν“ (ὕφθη. 31, 1Ὁ---17.. ἑρμηνεύεται Δωθϑαῖν ἔχλειψις 128 

ἱχανή, σύμβολον ψυχῆς οὐ μέσως ἀλλὰ τελείως ἀποδεδραχυίας τὰς 

χενὰς δόξας, αἵ Ἰυναιχῶν μᾶλλον ἢ ἀνδρῶν ἐπιτηδεύμασιν ἐοίχασι. 

διὸ πάνυ χαλῶς ἢ ἀρετὴ Σάρρα ,τὰ γυναιχεῖα ἐχλείπει“ (θη. 18,11), 

περὶ ἃ πονούμεϑα οἱ τὸν ἄνανδρον χαὶ ϑῆλυν ὄντως βίον μεταδιώχοηντες. 
10. ὃ δὲ σοφὸς χαὶ .«ἐχλείπων προστίθεται“ (ἄ6η. 26, 11) κατὰ Μωυσῆν, 

φυσιχώτατα" τὴν γὰρ τῆς χενῆς δόξης ἀφαίρεσιν πρήόσϑεσιν ἀληϑείας εἶναι 

συμβέβηχεν. εἰ δή τις ἔτ᾽ ἐν ϑνητῷ χαὶ πολυμιγεῖ χαὶ πολυμόρφῳ βίῳ 139 

διατρίβων χαὶ χεχρημένος ἀφϑόνοις ταῖς πρὸς περιουσίαν ὕλαις σχέπτεται 

χαὶ ζητεῖ περὶ τῆς ἀμείνονος χαὶ πρὸς τὸ χαλὸν μόνον ἀφηρώσης Ἰενεᾶς, 

15 ἄξιος ἀποδοχῆς ἐστιν, ἂν μὴ πάλιν τὰ ὀνείρατα χαὶ φαντάσματα τῶν 

νομιζομένων χαὶ φαινομένων ἀγαϑῶν ὑπαναπλεύσαντα παρευηυερήσῃ. 

μένων 1ὰρ ἐν ἀχιβδηλεύτῳ τῇ Ψυχιχῇ σχέψει, χατ᾽ ἴχνος τῶν. ζητου- 180 

μένων βαίνων χαὶ ἐπαχολουϑῶν οὐχ ἀνήσει πρότερον ἢ τοῖς ποϑου- 

μένοις ἐντυχεῖν. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν παρὰ μοχϑηροῖς ἀνευρήσει" διὰ τί; 13] 

0 ,ἀπήρχασι γὰρ ἐντεῦθεν“, τὰς μὲν ἡμετέρας σπουδὰς ἐχλιπόντες, 

μετοιχισάμενοι δ᾽ εἰς τὸν ἔρημον χαχῶν εὐσεβῶν χῶρον. λέγει δὲ 

ταῦτα ὁ ἀληϑινὸς ἄνθρωπος, ὁ ἐπὶ ψυχῆς ἔλεγχος, ὃς ἀποροῦσαν χαὶ 

σχεπτομένην χαὶ ζητοῦσαν αὐτὴν ἰδὼν εὐλαβεῖται, μὴ πλανηϑεῖσα δια- 

Ι δ᾽ ἃ ἐγὼ [οτὶ. 560]. 4 οἱ ὃ (ογ Δωϑαεὶμ. σοπίοῖο 8 ἡ] 
τῇ α τῇ ἀρετῇ Σάρρᾳ ἑοηΐϊ. Νδηρ. 9. ϑηλύνοντα ΟΣ 10 Μωσῆν 
ΘΗ 11 πρὸς ϑέσιν ἃ 12 δή Ο: δ᾽ εἴ Η, δέ Μδηρ. πολυτρόπῳ 
οὐηΐ. Μϑηρ. 18 ροβί ἂν βραίίιπι ἴῃ 10 ἐπαναπλεύσαντα εοοηΐϊ. 

Μδηζ. 19. οὐδέν᾽ (οὐδὲν Μαηρ.) αὐτῶν Τυγη.: οὐδενὶ τῶν σοι, 
παρὰ οπι. (ἱ μοχϑηρῶν (" 90 ἡμετέρων ν 2] μετοιχι- 

σάμενοι ἢ: μετοιχησάμενοι ((9)ν 22 ὁ ἐπὶ] ὅς ἐστι σοπϊ. Οὐἢη 

ἐπὶ 566]. Μδηρ. 

σαί δυΐθη 0 γογῦο Ποίδαϊ πη ἀδίθοϊβ ἰἀοηθαβ, ἰὰ δδὶ Ὑδηδγαπ ορίηϊογπη ἀοίθοϊιϑ 

ποη τηϑαϊοσγὶβ, β6ὰ ρογίοοϊιβ οἱ ρἰθητβ, ἧπ α00 ρτοίθοί 8. Θπὶ ἃπίπιαθ. βδρίθῃ 5. ΘΠηΪΠῚ 

αυδηθο τηϊμ δααϊε; ἀοβεοίαπί δηΐτη βαθο αγοβ ορίπίοποῖ, πᾶ τη} 6 Ὀγῖ θ15. ἱπῆτιη 8 

σοπιραγϑηϊογ ὑπ δ ρα! οἢγο, ἀπὸ οβίθπδγοίγ ϑὅαγγα δ ργοίδοία αν ν θη ἶββθ, αἱ σοποιᾶγοῖ 

τίβυιπ) οἱ Ἰδθι ἴδιη, ἀθίθοθτα πὶ ἱπαυ ὅατγγαθ ἔϊογὶ τη αἰ Ὀγ ἃ. ὕοπᾶ ΘΓΡῸ ἀδἴθοιϊο 

εὐρίαἰαίαπ), ἀφίδειϊο γαη  αἰϊβ, αὐΐα γογὶ ἐδ 18. δα θοῖῖο οβὶ, 
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132) μάρτῃ τῆς ὀρϑῆς ὁδοῦ. (24). πάνυ τεϑαύμαχα χἀχείνους, τὸν μὲν 

φιλοπευστοῦντα περὶ τοῦ μέσου τῶν ἄχρων καὶ λέγοντα" οἰδοὺ τὸ πῦρ 

χαὶ τὰ ξύλα, ποῦ τὸ πρόβατον τὸ εἰς δὁλοχάρπωσιν“, τὸν δ᾽ ἀποχρινό- 

μενον" ,ὅ ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοχάρπωσιν, τέχνον“ χαὶ 

ὕστερον τὸ ἀντιδοϑὲν εὑρίσχοντα" ,,ἰδοὺ γὰρ χριὸς εἷς χατεχόμενος τῶν ὁ 

188 χεράτων ἐν φυτῷ Σαβέχ“ (θη. 22,1. 8. 13). ἴδωμεν οὖν, τί ὁ μὲν 

ζητῶν ἀπορεῖ, ὃ δ᾽ ἀποχρινόμενος ἀποφαίνεται, χαὶ τρίτον τί τὸ εὑρισχό- 

μενον ἦν. ὃ μὲν οὖν πυνθάνεται τοιοῦτόν ἐστιν’ ἰδοὺ τὸ δρῶν αἴτιον, 

τὸ πῦρ' ἰδοὺ χαὶ τὸ πάσχον, ἢ ὕλη. τὰ ξύλα: ποῦ τὸ τρίτον, τὸ ἀπο- 

184 τέλεσμα; οἷον ἰδοὺ ὁ νοῦς, ἔνϑερμον χαὶ πεπυρωμένον πνεῦμα" ἰδοὺ 10 

χαὶ τὰ νοητά, ὡσανεὶ ὗλαι" ποῦ τὸ τρίτον, τὸ νοεῖν; παλιν ἰδοὺ ἢ 

ὅρασις, ἰδοὺ τὸ χρῶμα, ποῦ τὸ δρᾶν; χαὶ συνόλως ἰδοὺ ἢ αἴσϑησις, τὸ 

χριτήριον, ἀλλὰ χαὶ τὰ αἰσϑητά, αἱ ὗλαι" τὸ οὖν αἰσϑάνεσθαι ποῦ; 

1380 ταῦτα πυνθανομένῳ δεόντως ἀποχρίνεται" . ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ“. ϑεοῦ 

γὰρ ἔργον ἴδιον τὸ τρίτον. ἐπιφροσύνῃ γὰρ αὐτοῦ ὁ μὲν νοῦς χαταλαμ- 15 

βάνει, ἣ δ᾽ ὅρασις ὁρᾷ χαὶ πᾶσα αἴσϑησις αἰσϑάνεται. «χριὸς δ᾽ 

136 εὑρίσχεται χατεχύμενος“, τουτέστι λόγος ἡσυχάζων χαὶ ἐπέχων. ἄριστον 

γὰρ ἱερεῖον ἣσυχία χαὶ ἰ ἐποχὴ περὶ ὧν πάντως οὔχ εἰσι᾿ πίστεις. ν. ὅ66 Μ. 

ῥητὸν γὰρ μόνον τοῦτο .ὁὃ ϑεὸς ὄψεται“, ᾧ γνώριμα τὰ πάντα, ὃς 

λαμπροτάτῳ φωτί, ἑαυτῷ, τὰ ὅλα αὐγάζει" τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ ῥητὰ γενέσει, 20 

4 εἰς Η: εἰς τὴν αὶ ὃ γὰρ 8, 85. Η: ὃ. θ τῶν χεράτων 
οῃ. ἃ 11 ὕλη οοπϊοῖο (εἴ. ΑἸηθτοϑβ.) 18 ἀλλὰ] ἰδοὺ σοῃϊοῖο 
ἡ ὕλη ὁοῃΐοῖο 14 δεόντως (1(Η}): δὲ οὕτως ΘΗ ἀποχρί- 

νεται Ηξ; ἀποχρίναιτο 6 (Η}) 18 ὧν εἰσ ουχόσι πίστεις (819) Η, ὧν οὐχ εἰσὶ 

πίστεις ἴ, παντὶ 6" 19 ῥητέον οοηΐϊ. Μδῃγ. 20. οὐ ῥητέα νοὶ οὐχ 

ὁρατὰ Ἄσοηΐ. Μδηρ. 

1---1ὸῸὸ ““μἰὐγοβ. ερὶδι. 8,32: ἀδηῖααθ ἴῃ δγίθ γϑα γι πέιγ ργαθοίριιθ, οἱ 511 αἴτιον, ὅλη, 

ἀποτέλεσμα. οὑπὶ ἰρίζιγ Ιορϑπιβ βαποίαπη [καᾶς ραίγὶ ἀΐοογο: θοο8 ἰρηῖβθ οἱ Ἰΐρηδ, 

δὶ Βοδιϊαῦ αὐ Βογα ΠῚ ἀθοβι ἢ" πδπὶ αἱ αυδογὶ!, αὐ ἰδὲ; ἀαἱ τοβροηάοὶ συδοτγθητῖὶ, 

Ρτοηυηίῖαι οἱ ἀπ ΟΠ θη ΡΒ. δῦ ἱἰσπῖδ, ἰά δὲ αἴτιον, οἱ Ἰΐσπα, ἰᾳ οϑὲ ὕλη, 

486 ἰαϊίηθ τραίθγία εἰϊοίταγ: ἰδει᾿ὰτὴ αὐ} Βαρογοβί πἰβὶ ἀποτέλεσμα ἢ αιοὰ ΑΙ. 4086- 

Β'υἱε, Ραΐογ γοί(α} ἀϊοσοπίϊ: ἀὉ]} ποβίϊαῦ ἀθὰ58 ἰπηὺϊε ργονυϊα οοὶὶ 510 1 βδοτγὶ- 

{τοῖα αὶ, {1}}. 10---Ἰ θ ἐδίω, 4: δοθθ ΘΥρῸ 08 δ] ἀδ οἱ ἔθγυθηβ υἱὐ ἰφηΐβ 

αθδ8. ὁρογδίυγ, θοοθ οἱ ἐπι } 6] ἢ}, ἰὰ 68ὲ τηδίθγία, δὶ δὲ ἰθγίϊαπ), πιο! ] σογοῦ Θοοδ 

σοίοτ, ὉδΪ δϑὶ υἱάθγο Ὁ δοὺθ ΒΘη 5 ἢ Πὰς τὶ οϑὶ βοη τοῦ τηδίογίὶα θη] ΠΟ 8Ὸὺ οὔγηΐθι5 

υἱἀοίυγ, ἰθθοιθ ἀθτ5 ἀαὶ ᾿πππ}8 πιο! Προ π! οἱ βοπιϊθηαϊ οἱ νυἱάθη. εκ αὶ 70. 

10---18 ἐδίω, 3: οδβίθησς δι ἀγιθίθιη ρϑηἀθηίθη σογηΐθιιβ. ἃγθ5. δυίθῃ οεί γὑϑγ- 

θυ Ρ᾽θηατη ἰγαπα} 18. δὲ τηοαθγαι οἢἿ8 δίηθ μδιϊθηαθ. ἡπὸ οβίθπα υγ Ὀσηιι 
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ἧς πολὺ χαταχέχυται τὸ σχότος. ἠρεμία δ᾽ ἀσφαλὲς ἐν σχότῳ. 

(25). ζητήσαντες χαὶ τί τὸ τρέφον ἐστὶ τὴν ψυχήν --- ,οὐ γὰρ“ ἡ 187 

φησι Μωυσῆς ,ἤδεισαν τί ἣν“ (Εχοά. 10, 18) --- εὗρον μαϑόντες ῥῆμα 

ϑεοῦ χαὶ λόγον ϑεῖον, ἀφ᾽ οὗ πᾶσαι παιδεῖαι χαὶ σοφίαι ῥέουσιν ἀένναοι. 
δ ἦδ᾽ ἐστὶν ἢ οὐράνιος τροφή, μηνύεται δ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς ἐχ 

προσώπου τοῦ αἰτίου λέγοντος" οἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐχ τοῦ οὐρα- 

νοῦ“ (δά. 4)" τῷ γὰρ ὄντι τὴν αἰϑέριον σοφίαν ὁ ϑεὸς ταῖς εὐφυέσι 1838 

χαὶ φιλοϑεάμοσιν ἄνωϑεν ἐπιψεχάζει διανοίαις" αἱ δὲ ἰδοῦσαι χαὶ γευσά- 

μεναι χαὶ σφόδρ᾽ ἡσϑεῖσαι ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον, τὸ δὲ διαϑὲν ἀγνο- 

10 οὖσι. διὸ πυνθάνηνται" ,,τί ἐστι τοῦτο“ (Ἰθ]4. 15), ὃ μέλιτος γλυχύ- 

τερὸν, χιόνος δὲ λευχότερον εἶναι πέφυχε; διδαχϑήσονται δὲ ὑπὸ τοῦ 139 

ϑεοπρόπου, ὅτι ,οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωχε χύριος αὐτοῖς φαγεῖν“ 

(ἰνά. 15). τίς οὖν ὁ ἄρτος, εἰπέ. τοῦτο“ φησί ,τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε 

χύριος“ (Ὀ]4. 16... ἢ ϑεία σύνταξις αὕτη τὴν ὁρατιχὴν ψυχὴν φωτίζει 

1 ἧς Τυτη.: ἣ ΑἼἩ, ἡ 6' ὃ Μωσῆς εοὐὰ. ἤδεσαν Η 9. καὶ 
σφόδρ᾽ Ο: σφόδρα Η δοϑὲν ΜαγκΙαπὰ 9. 10 ἀγνοοῦσιν Η 10 μέλιτος (μὲν) 
σοηϊοῖο 11 χιῶνος Η! 14 αὐτὴ ἃ 

Β8 ΟΥ ΠΟΙ ΠῚ 6586 5ϑρίθηϊδι οἱ ργυάθηΐογ δπογθηϊ δὲ ῥγορ τἰαπάϊ τγαϊϊοπθπη οοξ- 

ΠΟΒΟΕΓΘ. ὥ---140,2 ἰδία. δ: ἀαδθγδπηι8. 5ΒῈ 1 ΟἸ Θ 118. (β δ᾽οἰθπίοβ αιγίπι) 

τηϑίογίϑπ, αὐ 51 αυοά πυΐγὶδὲ δηλ πὶ; ἰδπλ Π8Ππ) ἰπ (6 ΠΘὈΓῚ5. γε γᾶ 8 θᾶ. Π6- 
απ 6 6 ἢ ἐπὶ νοὶ] μαῖγοβ βοϊθθαπί, αὐἱὰ 6858601 δῆ πᾶ, ᾿πνθηθγαηΐ ἰπαυ (ἀυΐθι ργὸ 

ἰπαΐὶξ σοπίοϊο) τηϑπηᾶ Οἰἰβοθπίθβ (πὶς Ἠαμγὶπὶ ργὸ ἀἰσθηΐθ8) ᾿ρΒῸ πη 6886 ΒΘΓΙΏΟΠΘΠῚ οἵ Ὑ8Γ- 

Ὀυτ αἀοὶ, ὑπ4θ οἴηηθ8 αἰβοιρ! ηδθ ἰοπίθ ᾿πρὶ ἂὸ ρογρεῖαο δασηΐ δίαθ ἀθγίναηί. 7 ἢδθς 

Οδί 5.8 86] θβίϊβ, β᾽ σηϊ οδίυγ δαίθιη οχ ρευβοηδ αἰσθη 8: Θο0 6 650 θ᾽] δ ΥΟὈΪ8 

Ρϑηδ68 ἀθ σβ8]0. αἴτιον ΘΥΡῸ 60 αυορὰ ΟρΘΓΔΙῸΓ ἄἀθιβ, αἱ ἱγγσαί τηθηΐο8 ΓΟΥΘ 

βδρίθηῖδο, ὕλη (ὅλῃ), αυἷα νἱάθηΐθβ ἃηΐπηιδθ οἱ συβίαπίοβ ἀοἰθοίδηΐϊαγ δὲ γϑαυϊγιηΐ, 
πάθ 511 ΠΠυἀ βρ᾽ πα  ἀἶι8 66, ἀ]οἶ8. τη 6}}6δ. τοϑροπάθίυγ οἷβ βογί ρίυγαθ βογίθ: ἢϊα 

εϑὶ ρδηΐβ, απθ ἀφαάϊξ νοῦΐβ δηδασᾶγο ἀοιηΐϊηβ οἱ ἢος 68ὲ γϑγθυιη ἀεὶ 

αὐοὰ αἰ βροβηῖϊ ἀθ6ὺ85. νοὶ ογαϊηανὶ, αυ0 ραβοίτιγ δηΐπηα ργαἀθηϊί πη οἱ ἀο᾽οἰδίατ, 

αυοὰ οϑὲ εδπάϊάυπη οἱ βιιᾶνθ, υϑγὶ δι ϊβ βρίθπάοτθ ἢΠΠπτηϊ πᾶ η5 οὲ υἱγία πη βυδν 19 

ἀθιηα!σθβ δυάίοηἰ πὶ δηϊτθᾶβ, ἐρίδι, θά, βοὰ δϑὲ βρί γι ἴα!θ τηᾶηπα, πος οδϑί ρὶ να 

Βρ  γῖτ}}8. βαρίοπεδθ, ἀθδθ ἱηρθηϊοβὶβ οἵ ἡυδογθης 8. ἀ6. ὁδοῖο ἱπίμπαϊγ οἱ ἰγγογδαὶ 

τηθηῖο8. ρίογαπι οἱ οὐάυϊοδί ἴδιο θοόγῃ. ἧαἱ ἰσίζυγ ἰηἰθ! ] χοῦ ἐ Ἰηἰιβίοπθιῃ αἰνὶ 9 

ΒΡ  Θπτἴ86, ἀδ᾽δοίαίογ ποὺ ΔΙ πὶ οἰθιιπὶ τοααϊγὶς πο ἴῃ Β0]0 ρ8ηθ Υἱνὶ, βεὰ ἴῃ οἱηῃὶ 

ΥγΌΟ 6εἷ. τὶ οσυγίοβίονγ ἔπογὶξ ααυδογῖξ αὐἱὰ 51} ἰδίμα φιοὰ τ26}}6 ἀμ] εἶ 8. 511. γϑβροηάοὶ 

1}}1 πη ἰβίογ ἀοὶ: ἷς οϑὶ ρδηῖ8 4ἀθπὶ ἀοάϊε {ἰὈϊ ἀ6 8 τη δὴθιοαγθ, αυϊὰ 511 ἰβίθ 

Ρδπὶβ δυᾶϊΐ: βθγιηο ἱπῆμδ ἀπθη οταἀϊπανὶῖ ἀθὰ8. δδθὲ ογρὸ ογάϊπαϊϊο ἀδὶ, ἢβθο 

ΑἸ ποηΐα δἰϊέ δηϊιηδπη βαρίθη 8 δὲ ΕΠ υπαΐπαὶ δἴαᾳαθ οὐάυ!οδί, τγεβρ θη θηβ Ὑυογὶ ἐδ {}8 

ΘΟΓΏΒΟΟ δὲ πλῸ 068 ἰδιη]θδ ἴανο αυοάδιη ἰΐαὰ αἰ γθγβαγι αι υἱγία πη δυδυ αἴθ οἱ 86Γ- 

τΠ0086 βδρίθηἰἾ86. 
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τε ὁμοῦ χαὶ γλυχαίνει, φέγγος μὲν τὸ ἀληϑείας ἀπαστράπτουσα, πειϑοῖ 

δέ, ἀρετῇ γλυχεία, τοὺς διψῶντας χαὶ πεινῶντας χαλοχἀγαϑίας ἐφηδύνουσα. 

140 ζητήσας χαὶ ὃ προφήτης αὐτός, τί τὸ τοῦ χατορϑοῦν αἴτιον, ἀνεῦρεν 

ὅτι ἢ ϑεοῦ μόνου σύνοδος. ἐπειδὴ γὰρ ἠπόρει, τίς εἰμι χαὶ τίς ὧν τὸ 

δρατιχὸν γένος ἀπὸ τοῦ βασιλεύειν δοχοῦντος ἀντιϑέου τρόπου ῥύσομαι, ὃ 

141 διδάσχεται χρησμῷ, ὅτι, ἔσομαι μετὰ σοῦ“ (Εχοά. 3,11. 12). ζητήσεις 

δ᾽ αἱ τῶν χατὰ μέρος ἔχουσι μὲν γλαφυρὰν ϑεωρίαν χαὶ φιλόσοφον --- 

πῶς γὰρ οὔ; ---, ἣ δὲ τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου χαὶ ἀσυγχρίτου χαὶ 

πάντων αἰτίου ϑεοῦ ζήτησις εὐφραίνει μὲν εὐϑὺς ἰόντας ἐπὶ τὴν σχέψιν, 

ἀτελὴς δ᾽ οὐ γίνεται, προὐπαντῶντος διὰ τὴν ἵλεω φύσιν ἑαυτοῦ ταῖς 10 

παρϑένοις χάρισι χαὶ ἐπιδειχνυμένου ἑαυτὸν τοῖς γλιχομένοις ἰδεῖν, οὐχ 

οἷός ἐστιν --- ἀμήχανον γάρ, ἐπεὶ χαὶ Μωυσῆς ,ἀπέστρεψε τὸ πρό- 

σωπον" εὐλαβεῖτο γὰρ χατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ“ (Εχοά. 8, 6) ---, 

ἀλλ ὡς ἐνεχώρει γενητὴν φύσιν τῇ ἀπερινοήτῳ δυνάμει προσβαλεῖν. 

142 ἀναγέγραπται χαὶ τοῦτο ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς" ,ἐπιστραφήσεσϑε“ 1τὰρ 18 

φήῆσι πρὸς χύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν, χαὶ εὑρήσετε αὐτόν, ὅταν | ἐχζητή- ρΡ. 561 Ν. 

σητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν“ 

(θοαι. 4, 29. 30). 

143 (20.) ᾿Αποχρώντως λελαληχότες χαὶ περὶ τούτων ἐπὶ τὸ τρίτον 

ἑξῆς τρεψώμεϑα χεφάλαιον, ἐν ᾧ τὸ μὲν ζητεῖν ἦν, τὸ δ᾽ εὑρίσχειν 39 

οὐχ εἵπετο. Λάβαν Ἰοῦν ἀναζητήσας ὅλον τοῦ ἀσχητοῦ τὸν ψυχιχὸν 

3. ἀρετῆς σοηϊοῖο (οἴ. ΑἸηθγοΒ.) ἀφηδύνουσα α 8 τὸ τοῦ Μδηρ.: τοῦτο 

Η!, τοῦ 61’ 11 τοῖς οὔ). Η 12 Μωσῆς οοαά. 14 γεννη- 
τὴν ν τῇ "2: τὴν 6((Π}}) ἀπερινοήτῳ 5ογίρδὶ: περὶ νοητῶ ΘΗ", περὶ νοη- 

τὰ Η: προσβαλεῖν ν: προσβάλλειν Η 16 ὑμῶν ἃ: ἡμῶν Η 
11 ὑμῶν (ἰ: ἡμῶν Η 19. ἀποχρῶντος (ἱ 19. 20 ἐπὶ οἱ τρεψώμεϑα οοαά.: ἔτι 
οἱ σχεψώμεϑα ν 291 ἀσχητοῦ (ὑ: ἀσκητιχοῦ Η 

8--Ο ερίδι. δι δ᾽ ἴῃ 56. δηΐα. αἰαϊοσογαι ργοριοία, ααϊά οπβοὶ σομϑυμηδηΐαθ Γοὶ αἴτιον. 

ΠΔΠῚ σαπ τη ἰογοίαγ δὰ ρορυϊαπὶ ἀδὶ Πἰθοταπάμσιη δὰ τοροη Αοργρίΐ, αἰτ: 4 18. 5 Π) 

θ6ο, υἱὐἱ νδάδπι οἵ οἀποδη ΡΟρΡαΪα τ ἃ γΓορὶβ Ροίϊοβίαϊο᾽ τοβροπαϊΐ ἀοππυβ: 

660 θτὸὺ θοῦ. ῦ---8 ἰδία, 9: Ἰῃ ογγοσ ΔΊ 0 Π68 ΘΥρὸ 1Π|86 ἴπ τηθαΐο δὲ τὸ- 

ΒρΡΟΠΒίοπο8. πα θη βαρίοπίΐθ βοπΐηδ οἱ ϑεωρίαν. στγαίιπι ἰδπιθὴ ἀποτέλεσμα 65ῖ, αυΐᾶ 

αἰϊ: ὁ5ὸ 6ὁγ0 ἰθοι. 21--14}1,7 Δπιδγοα. ἐδ ἵασα καεοιὶ 4,92, 23 : ἰίδαιθ 

1 θΔ ρογβογιίαίια. ὁδὲ ἀοιπαιη οἷτ5 Ἐρ᾽ ΓΙ ἀ]ο οὐ πὸ ἱπνοηὶϊὶ οὔ σίθ 8; ρ᾽θπᾶ 

δηΐη ογαΐ πον ἤρηγδγιια, 56 ποροιϊ]ογθ. .. . ἀθηΐηθθ θα ἱπργοδ 5 σαθο 816. 80 Πι|5] 

τπηθηΐοπι Ξοάοιηϊζαθ οβίϊ) ποαυδῆθδπι βδποῖΐ [οἱ ἰπυθηΐγο θοϊμογιηῖ, οἰ οἐΐαμι ὅ, 27. 

ἐρίοι. 8,11: Τιαῦᾶὰ ἀθηΐψιθ, αυΐ ΡῸΓ ἀοιηΐπα) πο αὐαθδῖν!, ααΐα ἀαδογοῦδι ἰάοΪδ, 

πο ἰμ θη ϊΐ, 
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οἴχον «οὐχ εὗρεν“ ἡ φησι Μωυσῆς «τὰ εἴδωλα“ (θη. 31, 33)" πλήρης 

γὰρ πραγμάτων, οὐχ ὀνειράτων χαὶ χενῶν φαντασμάτων ἦν. οὐδ᾽ οἱ 144 

τυφλοὶ διάνοιαν Σοδοιῖται σπουδάσαντες ἐχϑύμως αἰσχῦναι τοὺς ἱεροὺς 

χαὶ ἀμιάντους λόγους εὔρον τὴν εἰς τοῦτ᾽ ἄγουσαν ὁδόν, ἀλλ᾽, ὥς φησι 

ὅ τὸ λόγιον, ηπαρελύϑησαν ζητοῦντες τὴν ϑύραν“ (θη. 19, 11), χαίτοι 

1ξΞ ἐν χύχλῳ πᾶσαν τὴν οἰχίαν περιϑέοντες χαὶ πάντα χινήσαντες λίϑον 

πρὸς ἐχπλήρωσιν τῆς ἐχφύλου χαὶ ἀσεβοῦς ἐπιϑυμίας. ἤδη τινὲς χαὶ 140 

ἀντὶ πυλωρῶν βασιλεῖς ἐθελήσαντες γενέσθαι χαὶ τὸ χάλλιστον ἐν βίῳ, 

τάξιν, χαταλῦσαι οὐ μόνον τῆς ἀδίχως ἐλπισϑείσης εὐπραγίας ἐσφάλησαν, 

10 ἀλλὰ χαὶ ἣν ἐν χερσὶν εἴχηον ἐχβαλεῖν ἠναγχάσϑησαν. ἱερωσύνης γὰρ 

τοὺς Κορὲ ϑιασώτας ὀρεχϑέντας Κ αὶ αὶ δ᾽ νόμος διαμαρτεῖν φησιν 

ἀμφοῖν (Νὰ. 10) ὥσπερ γὰρ οὐ τὰ αὐτὰ παῖδες χαὶ ἄνδρες μανϑά- 140 
νηυσιν, ἀλλ᾽ ξχατέρᾳ τῶν ἡλιχιῶν εἰσιν ἀρμόττουσαι διδασχαλίαι, οὕτως 
πεφύχασιν εἶναί τινες αἰεὶ παιδιχαὶ ψυχαὶ χαὶ ἐν σώμασι γεγηραχόσι 

15 χαὶ ἔμπαλιν τελειόταται ἐν ἄρτι ἀχμάζουσι χαὶ ἡβῶσιν. ὄφλοιεν ἂν 

οὖν εὐήϑειαν, ὅσοι μειζόνων ἣ χατὰ τὴν ξχαυτῶν φύσιν ἐρῶσιν. ἐπειδὴ 

πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει σφοδρότητος ἀπορρήττεται. χαὶ Φαραὼ [41 

»ζητῶν ἀνελεῖν Μωυσῆν“ (Εχοά. 2, 15). τὸ προφητιχὴν γένος, οὐδέ- 

ποτε εὑρήσει, χαίτοι χαλεπὸν ἀχηχοὼς χατ᾽ αὐτοῦ λόγον ὡς ἐπιχεχειρηχύ- 

0 τῆς χαϑελεῖν τὴν σώματος ἅπασαν ἡγεμονίαν δυσὶ προσβολαῖς: ὧν τὴν 148 

μὲν προτέραν ἐποιήσατο πρὸς τὸν Αἰγύπτιον τρόπον, ὃς ἐπετείχιζεν 

ἡδονὴν ψυχῇ --- «πατάξας 1ὰρ αὐτὸν“ οὐσίᾳ σποράδι «χατέχωσεν, 

ἄμμῳ“ (ἔχοά. 2,12), τοῦ αὐτοῦ νομίσας ἀμφότερα εἶναι τὰ δόγματα, 

χαὶ ἡδονὴν ὡς πρῶτον χαὶ μέγιστον ἀγαϑὸν χαὶ ἀτύμηυς ὡς τῶν ὅλων 

35 ἀρχάς ---, τὴν δ᾽ ἑτέραν (014. 13) πρὸς τὸν χαταχερματίζηοντα τὴν 

φύσιν τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ τὸ μὲν ψυχῇ, τὸ δὲ σώματι, τὸ δὲ τοῖς ἐχτὸς 

1 Μωσῆς οοὐά. ὦ παρεληλύϑεισαν 9 τῆς] τοῖς Η! υἱ νἱά. 

ἀπεσφάλησαν ὁοηΐ. Μαηρ. 11 ϑιασσήτας (ἱ ἰδσπηϑιῃ 5ἰαΐυο οἱ μὴ 
ἀρχουμένους τῇ νεωκόρων τάξει βιιρρίθο, Μαηρ. ρμοβὲ ἱερωσύνης 64, χαὶ ἀρχῆς. 

15 ἡβῶσιν οχ οοτγ. ΗΞ 16 ροβὲ ὅσοι ἃ. χατὰ ΗΠ! 11 ἀπορήττεται (51) (: 

ἀπορρήσσεται Η (56 αἰίογαπι ρ 8. 8, Η"Ἁ, σσε ὁχ ὁοὐττ.), 9) ν. ἐπίγα (διαρρήγνυται σοῃϊοῖο), 

ἀπορρυήσεται ὁοοηϊ. Νίδηρ, 18 Μωσῆν εἐοὐα, 19. 20 ἐπιχειρηχότος ἢ 
22 ροβί σποράδι τα8, ἴῃ Η χατέχωσαν Η! 94 ἀτόμους ἨΞ (ροβϑί α τὰ5.): συντό- 
μους ἃ εἰσηγουμένου νἱ. δαά, 

10-[8 ΠΚ (0]. 244ν τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ φυγῆς καὶ εὑρέσεως: πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν 

ιρν 
ἐπιτάσει σφοδροτήτος λαπ΄.. ρυειται (οἰϊαπὶ ππργα εἰ ονδηϊάδο ΠΠ  ογαθ οχϑίδηί). 
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ἀπονέμοντα. ὁλόχληρον γὰρ αὐτὸ βούλεται εἶναι, τῷ ἀρίστῳ τῶν ἐν 

ἡμῖν, διανοίᾳ μόνῃ, προσχεχληρωμένον χαὶ μηδενὶ τῶν ἀψύχων ἐφαρ- 

149 μόττον. (21.) οὐδὲ τὴν ἀνίκητον ἀρετὴν χαὶ πιχραινομένην ἐπὶ ταῖς 

χαταγελάστοις τῶν ἀνθρώπων σπουδαῖς, ὄνομα Θάμαρ, ὃ διαπεμφϑεὶς 

ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῆς ἀνευρίσχει, [ φυσιχώτατα" λέγεται γάρ’ ,,ἀπέστειλε μ. 508 Ν. 

δὲ ᾿Ιούδας τὸν ἔριφον ἐν χειρὶ τοῦ ποιμένος τοῦ ᾿ Οδολλαμίτου χομίσα- 6 

σϑαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναιχός" χαὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν. ἐπηρώτησε 

δὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐχ τοῦ τόπου" ποῦ ἐστιν ἢ πόρνη ἢ γενομένη ἐν 

Λἰνὰν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ; χαὶ εἶπον" οὐχ ἣν ἐνταῦϑα πόρνη. χαὶ ἀπεστράφη 
πρὸς ᾿Ιούδαν χαὶ εἶπεν: οὐχ εὔρον, χαὶ οἱ ἄνϑρωποι οἱ ἐχ τοῦ τόπου ι0 

λέγουσι μὴ εἶναι ὧδε πόρνην. εἶπε δὲ ᾿Ιούδας" ἐχέτω αὐτά, ἀλλὰ μή 

ποτε χαταγελασϑῶμεν: ἐγὼ μὲν ἀπέσταλχα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ 

οὐχ εὕὔρηχας“ (θη. 38,20 ---28). ὦ ϑαυμαστῆς δοχιμασίας, ὦ ἵεροπρε- 

180 ποῦς πείρας. ἀρραβῶνά τις ἔδωχεν ὠνητιχῶς ἔχουσα διάνοια τοῦ 

χαλλίστου χτήματος, ϑεοσεβείας, διὰ τριῶν ἐνεχύρων ἢ συμβόλων, 16 

δαχτυλίου, δρμίσχου, ῥάβδου (ἰθ]4. 18), βεβαιότητα χαὶ πίστιν, εἱρμὸν 

χαὶ ἀχολουϑίαν λόγου πρὸς βίων χαὶ βίου πρὸς λόγον, ὀρϑὴν χαὶ ἀχλινῇ 

1581] παιδείαν, ἧ λυσιτελὲς ἐπερείδεσϑαι. τὸν ἀρραβῶνα τοῦτον εἰ χαλῶς 

ἔδωχε, βασανίζει. τίς οὖν ἢ βάσανος: χαϑεῖναί τι δέλεαρ δλχῷ 

χεχρημένον δυνάμει, δύξαν ἢ πλοῦτον ἣ ὑγείαν σώματος ἤ τι τῶν Ὁ 

ὁμοιοτρόπων, χαὶ γνῶναι πρὸς πότερα χαϑάπερ ἐπὶ πλάστιγγος ταλαν- 

τεύσει: ῥοπὴ γὰρ εἰ γένοιτο πρός τι τούτων, ὁ ἀρραβὼν οὐ βέβαιος. 

ἀπέστειλεν οὖν τὸν ἔριφον χομίσασϑαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναιχής, 

οὐ τοῦτο προῃρημένος πάντως ἀπολαβεῖν, ἀλλ᾽ εἴ ποτε ἀναξία τοῦ 
102) χατέχειν ἐχείνη γένοιτο. γενήσεται δὲ πότε: ἡνίχα ἄν τὰ διαφέροντα 35 

ἀδιαφόρων ἀντιχαταλλάξηται, τῶν γνησίων ἀγαϑῶν τὰ νόϑα προτιμήσασα" 

Ἰνήσια μὲν οὖν ἀγαϑὰ πίστις, εἱρμὸς χαὶ ἀχολουϑία λόγων πρὸς ἔργα, 

παιδείας χανὼν ὀρϑῆς, ὡς ἔμπαλιν χαχὰ ἀπιστία, τὸ ἀναχόλουϑον, ἀπαι- 

1638 δευσία, τὰ δὲ νόϑα, ὅσα τῆς ἀλόγου φορᾶς ἀπῃώύώρηται. ζητῶν οὖν 

Ι αὐτῶ Η! βούλετ᾽ Η τῶν Μδηρ.: τῷ (ἱ, τὸ Η 4. σπου- 
δαῖς (1: σχηναῖς ἢ ὃ. ὃ ἀπέστειλεν ᾿Ιοὐδας , Ὁ 11. τοῦ σοι ὰ.; αὐτοῦ ν, 

αὐτοῦ τοῦ εχ ,ΧΧ εοηϊεῖο ᾿Οδολαμίτον ἢ 8. γε μόνη (} 12. (δηλοῦσα) 

διὰ εοἠϊοῖο, ᾿ἴη. 10 ρμοβὲ ῥάβδου κἀ 4. μηνύουσα Νδηρ., δοῦσα Οὐ ὴ 24. προηρη- 

μένος (ΗΠ Μδηρ.): προηρημένου ΗΞ τοῦτον σοπΐοϊο ἀλλ᾽ (ἀποπειρώμενος) 

οοπὶ. Οὐδ η μαϑεῖν νἱᾶ, δά. 20 ἀδιαφόρων Θ(Μαηρ.): διαφόρων Η 

21 ἔργα (καὶ ἔργων πρὸς λόγους) οοπὶ, Μαην. 28 ἀνακόλουϑον ΗΞ: ἀχόλουϑον 

ΘΗ! 29. τὰ] ἀγαϑὰ εοπϊεῖο 
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»υὐχ ἀνεῦρεν αὐτήν“: δυσεύρετον γὰρ ἢ χαὶ παντελῶς ἀνεύρετον ἐν 

πεφυρμένῳ βίῳ τὸ χαλόν. χἄν διαπύϑηται, εἰ ἔστι περὶ πάντα τὸν 

τόπον τοῦ χαλοῦ πεπορνευμένη ψυχή, ῥητῶς ἀχούσεται, ὅτι οὔτε ἔστιν 

οὔτε ἦν πρότερον: ἀχόήλαστος γὰρ ἢ μαχλὰς ἣ τριοδῖτις σοβὰς ἢ τὸ 
- σ " , μ ’ - ι 

τῆς ὥρας ἄνθος ἐπευωνίζουσα ἢ χαϑαρσίοις χαὶ λουτροῖς τὰ ἐκχτὸς ο. 

φαιδρυνομένη, τὰ δὲ ἐντὸς ῥυπῶσα, ἣ χαϑάπερ τὰ πινάχια χρώμασι 

τὴν ὄψιν ὑπογραφομένη χήτει φυσιχῆς εὐμορφίας ἢ τὸ λεγόμενον 

πολύανδρον χαχὸν ὡς ἀγαϑὸν μεταδιώχουσα ἢ πολυγαμίας ἐρῶσα ἢ 

πρὸς μυρία σπειρομένη ἣ ὑπὸ μυρίων σωμάτων ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων 

10 ἐμπαιζομένη χαὶ περιυβριζομένη χεῖϑι οὐχ ἔστι. ταῦτα ὁ διαπεμψά- 184 

μενος ἀχούσας, φϑόνον ἠλλοτριωχὼς ἀφ᾽ αὑτοῦ χαὶ τὴν φύσιν ἵλεως 

ν». 09 ΜΝ. γέγηϑεν οὐ μετρίως [ χαί φησι" μὴ γὰρ οὐ δι᾿ εὐχῆς ἐστί μοι τὴν 

διάνοιαν ἀστείαν τε χαὶ ἀστὴν ὡς ἀληϑῶς εἶναι, χοσμιότητι χαὶ σωφρο- 

σύνῃ χαὶ ταῖς ἄλλαις διαπρέπουσαν ἀρεταῖς, ἑνὶ προσέχουσαν ἀνδρὶ χαὶ 

15 τὴν ἑνὸς οἰχουρίαν ἀγαπῶσαν χαὶ μοναρχία χαίρουσαν. εἰ δὴ τοιαύτη 

τίς ἐστιν, ἐχέτω τὰ δεδομένα, χαὶ τὴν παιδείαν χαὶ τὸν εἱρμὸν λόγου 

πρὸς βίην χαὶ βίου πρὸς λόγον χαὶ τὸ ἀναγχαιότατον, βεβαιότητα χαὶ 

πίστιν. ἀλλὰ μή ποτε γελασϑῶμεν ἀνάξια χεχαρίσϑαι δόξαντες, χαίτοι 1δῦ 

Υὐ ὑπολαβόντες ἐπιτηδειότατα τῇ ψυχῇ δεδωρῆσϑαι. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ 

0 μέν, ὅπερ εἰχὸς ἦν ἐργάσασθαι τὸν βουλόμενον τρόπου βάσανον χαὶ 

δοχιμασίαν λαβεῖν, πεποίηχα, δέλεαρ χαϑεὶς χαὶ διαπεμψάμενος, ὁ δὲ 

ἐπεδείξατο τὴν ἑξαυτοῦ φύσιν οὐχ εὐάλωτον. δῆλον δὲ ἐμοὶ τὸ διὰ Ιδὺ 

τί οὐχ εὐάλωτος" μυρίους γὰρ εἶδον τῶν ἄγαν φαύλων τὰ αὐτὰ δρῶντας 

ἔσϑ᾽ ὅτε τοῖς λίαν ἀγαϑοῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ διανοίας τῆς αὐτῆς, ἐπειδὴ 

25 τοῖς μὲν ἀλήϑεια, τοῖς δὲ ὑπόχρισις ἀσχεῖται. χαλεπὴ δ᾽ ἣ διάγνωσις 

ἀμφοῖν. πολλάχις Ἰὰρ ὑπὸ τοῦ δηχεῖν παρευημερήϑη τὸ εἶναι. 

ι ροβὲ γὰρ δἀά, αὐτὴν Η' ἢ] εἰ ἃ 4 τριοδίτης Η τογιϊα πὰ ἢ} ἣ 

ὁοσηϊοῖο ἴ χήτη Η: 8 πολύανδρον βογὶρδ5ὶ: πολυάνδρειον (6, πολυάνδριον ἢ 
9 μυρίας (ἡ, ἣ πρὸς μυρία σπειρομένη ἀ6]. Μδηρ. 10 ἔστιν ἢ 
19. ἐπιτηδειότητα (11, 20 τρόπου (γ6] τρόπων) Μδηρ. (( 7): τρόπον Η (τρόπου αὶ 

αἱ νἱά.) 22 δῆλον (γ6] οὐχ ἄδηλον) βεγίρβὶ : ἄδηλον εοὐά. 28 ἄγαν οἵη. 

Ὁ {ο]. 96 ῶ4 ἔσϑ᾽ ὅτε ἢ: οἴ. εοὐά, ἀλλ Ὁ [0]. 135: οἵχ. οοὐά., ἢ 

[ο]. ῶ05 25 ἀσχεῖται Ὁ (ΜατγΚΙΔπ 4): χεῖται ΟΗ],3, γίνεται 1," δὲ Ὁ 

Ι. 2 Απίοπϊβ Με]. Π᾿ ΤΊ οο]. 1193. ΕἸοτ. Ῥαγίβ. Νο. 17 Οδογρίἀθϑ. ρ. 30, 25 Βοῖξβ. 

Φίλωνος: δυσεύρετον --- καλόν. 2".--ὐῷὸό ΚΟ (0], 1959: Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ 

φυγῆς καὶ εὑρέσεως, [ο]. 20» Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ φυγῆς: μυρίους ἐστὶν ἰδεῖν τῶν --- 
εἶναι. 
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ἰδ (28.) χαὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ὁ φιλάρετος ζητεῖ μέν, 

οὐχ εὑρίσχει δέ" ἤδη γὰρ, ὡς δηλοῖ τὸ λόγιον, ἐνεπέπρηστο ([μον. 10, 

10.λ. τί δ᾽ αἰνίττεται, σχεπτέον: τὸ μὲν μηδὲν ἁμαρτεῖν ἴδιον ϑεοῦ, 

τὸ ὃὲ μετανοεῖν σοφοῦ" παγχάλεπον δὲ χαὶ δυσεύρετον τοῦτύό γε. 

158 φησὶν οὖν ὁ χρησμός, ὅτι ,ζητῶν ἐξεζήτησε Μωυσῆς“ ἐν τῷ ϑνητῷ ὁ 

βίῳ τὸν περὶ ἁμαρτημάτων μετανοίας λόγον. ἐσπούδαζε γὰρ ἀνευρεῖν 

ἀπαμπισχομένην τὸ ἀδιχεῖν Ψυχὴν χαὶ ἄνευ αἰσχύνης γυμνὴν προϊοῦσαν 

ἁμαρτημάτων. αλλ ὅμως οὐχ εὖρε, τῆς φλογός, λέγω δὲ τῆς ὀξυ- 

χινητοτάτης ὁρμῆς ἀλόγου, χαταδραμούσης χαὶ ὅλην ψυχὴν ἐπινεμηϑείσης. 

109 νιχᾶται γὰρ τὰ μὲν ἐλάττω πρὸς τῶν πλειόνων, τὰ δὲ βραδύτερα πρὸς τὸ 

τῶν ὠχυδρομωτέρων, τὰ δὲ μέλλοντα πρὸς τῶν παρόντων: ἐσταλμένον 

δὲ χαὶ βραδὺ χαὶ μέλλον ἢ μετάνοια, πολὺ δὲ χαὶ ταχὺ χαὶ συνεχὲς 

ἐν τῷ ϑνητῷ βίῳ τὸ ἀδιχεῖν. εἰχότως οὖν ἐν τροπῇ τις γενόμενός 

1 χείμαρρον 2 ἤδη οἱ ἐνεπέπρηστο] ὅδε οἱ ἐνεπεπύριστο ὁχ ΠΧΧ εοοηϊ. 
Μδησ. ὃ Μωσῆς 6Η Ὁ περὶ ἀναμαρτησίας λόγον οοηΐ. ίαησ., 56 
ν, (ΟἸειη. ἱ τὸ] τῶ Η! ἀδιχεῖν ἃ: ἁμαρτεῖν Η 9. ὅλην α: τὴν 
ὅλην Η, ὅλην τὴν σοηϊοῖο 10 βαρύτερα Ι, 12 δὴ ἃ 

1--Ἠὦ Απιῦγος, ερὶδι, Ο7, 1: Ἰανππηοϊαίιβ ογαΐ ΠΙΓΟΒ Ρτὸ ρϑοσαίο οἱ οὐαί ἴθ ἢο]ο- 

ἐδυβία). ἀυΔΟΒΙν θυπὴ ροβίθα Μόγβοθ, οἱ σομηθηβίιβ ἔπογαῖς ,,, αυἱὰ ἰδία εἰρηϊβοθηῖ, 

σοῃβί ἀθγθιηβ, 4 ΠΪΠΪ] ρϑοσδγο 8018 οϑὲ ἐδ, θιθοπύδγθ ΒΆΡΙ ΘΠ 8. οδί οἱ σου σΌΓΘ 6Γ- 

ταϊυτῃ δὲ ραθηϊ οητίατη σόγογο ρϑοσδίϊ. [ἃ ἰδίηθὴ δὲ αἰΓῇο1]6 πῃ μας υἱΐα Ποπηΐπυτη. αυϊά 

δπΐπὶ ἰδπὶ τῶτατη, ἥδ αὐ ἰηνθηΐαβ τἰγαθ, 4] 856. ἰρβαμῃ οοαγσιαὶ οἱ (βοΐ ὁ0ῃ- 

ἀθιηποὶ βυθτη 1. 2 οἵ, ἰδία, ΘΟ. χυδοῦῖ δαιὰ (πα ααα.}) Ἰὸχ οἵ πο ἰῃ- 

γϑηΐ. διηθυβία οδί δηΐη... ὃ--Θ Οἴει, Αἰεν. Γαεά. 111 καὶ 93 ν. 207 Ῥ.: 

ἐν τὴν ἑπομένην ταῖς ἁμαρτίαις μετάνοιαν ἀγαπῶν. μόνος γὰρ ἀναμάρτητος αὐτὸς ὁ 

λόγος" τὸ μὲν γὰρ ἐξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμφυτον χαὶ χοινόν, ἀναδραμεῖν δὲ τὴν ἁμαρτίαν οὐ 

τοῦ τυχόντος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἀξιολόγου. Ὁ---͵)ὴὸ πιδγος, ἰ. ς. ὦ βιαἀθνδὲ δυΐθπὶ 
ΜΟγ865 ροοσαῖΐ ὑοῦ δ πὶ ΓΘρογίγο Δη ηϑιη, αἱ ΘΧΌΝ 85. ΘΥΓΟΥΪ5. ἀἰθροπογοῖ οἱ πυὰδ συ ρδ8 

αἴηθ υ}}0 81 ρυάογο ἀϊβοθήθγοί. βρὶ ποὺ ἰηνθηϊ, αὐϊὰ οἷο ἰππροίτιβ ἐγγαι οῃ Ὁ} 185 

Ργδθυθη οἱ ἥδιγηα. αἰδθύδη) ΘΙ θγγί πὴ πιο! Δ δὴ ἀἰοραβοϊ αγ αἴψυθ οχυγὶξ οἰὰ5 

ἱπποσθηίίατ : ργαθροπάθγαπι ϑηΐπὶ ἑατυγῖβ ργαθβθηῖία οἱ υἱοϊθηΐα τηοάδγαι 5. οἱ Ῥ]ΌΓα 
ΡδιοϊογὈυι8. (βὲσ Πλπὶ ργὸ ροίογὶ θ..5) δὲ ἰσσαπάα ΒΟΓΙΪΒ δὲ βρογὶβ τ 0}} 8 οἱ ἰγιβϑίϊθυβ 

Ἰαθίαᾳ οἱ ἢΠθοθγοβα τὶ σίου θὰ8. οἱ Ῥγδοργορογα ἰδγάϊογὶ 8. υϑῖοχ θηΐπὶ οϑὲ ἰπί ααϊίδϑ, 

αὰδθ δὰ ποροηάυτη Οσοαβίομθ8. ΒΌΡΡΟΓΙΕ ... ἰομΐα δυΐθπ) υἱγίιβ οὐ πὶβ οἱ αἀἰϊαϊυγηα 

οὐποίδιΓχ δηΐθ ἰμἀϊοαΐ οἱ δαἀογίθηδα ἱπβρίοῖ!. .. ρίργα ἰσίίαγ οἱ νογοουηάα οδὲ ρδοηΐ- 

τοηίΐα. 18 --- 145,8 ἐδία, δ: τοβροπαϊέ Αδγοὸν ρῥτγουϊαμ ἀθθθγο 8856. ἐπα οἴη 

βασογαοίαϊθ ποὺ ἴδοι θ πηᾶϊθ βᾶπ86. σοηβοίοπεῖδο σοι θη ἀθτη ἃ πὰ πουὶβ. .. 7. 4πο- 
πηοΐο δυίθιῃ ροΐογαὶ αὉϊ σι ΐβ ΔΙ 6 πὰ8. ογαΐ, ρϑοσαία πη χαγὶ, δὲ πος βὰὉ οοηβροοία ἀεὶ, 

οἱ οἱ οσσαϊα 5απὶ σορηίία ἢ πυπηαυϊ ροίοβί ρἰδοθγο ἀοιηΐηο, 81 4υΐβ, οὐπὶ δάδις 

γουβοίυγ ἴῃ ἰπὲ αἱ τατθιι5..,.., ἀἰοαὶ 56. ἀρόγο ραθη ἐθητίδι ὕ᾽ 5 Π}116 οδὲ ἃς 5] 4018 ΔΘΘῸΓ 
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φησι μὴ δύνασϑαι  ,τοῦ περὶ ἁμαρτίας ἐμφαγεῖν“- μὴ γὰρ ἐπιτρέπειν 

τὸ συνειδὸς αὐτῷ μετανοίχ τραφῆναι" διὸ λέγεται" ,«ἤχουσε Μωυσῆς, 

χαὶ ἤρεσεν αὐτῷ“ (1μον. 10,19. 20). τὰ γὰρ πρὸς γένεσιν τῶν πρὸς 100 

ϑεὸν μαχρὰν ἀπέζευχται: τῇ μὲν γὰρ τὰ φανερὰ μόνα, τῷ δὲ χαὶ τὰ 

5. ἀφανῆ γνώριμα. παραπαίει δ᾽, ὃς ἄν τοῦ ἀληϑοῦς καταψευδόμενος ἔτ᾽ 

μεὗτό Ν. ἀδιχῶν μετανενοηχέναι φάσχῃ" ὅμοιον ὡς εἰ χαὶ ὃ νοσῶν τὸν | ὑγιαί- 

γοντα χαϑυποχρίνοιτο" μᾶλλον γάρ, ὡς ἔοιχε, νοσήσει μηδὲν τῶν εἰς 

ὑγίξβιαν προσφόρων ἐπιτηδεύειν ἀξιῶν. (29.) ἐζήτει ποτὲ προαχϑεὶς 10] 

ὑπὸ τοῦ φιλομαϑοῦς χαὶ τὰς αἰτίας, αἷς τἀναγχαιότατα τῶν ἐν τῷ 

10 χύσμῳ πραγμάτων ἐπιτελεῖται. ϑεώμενος γὰρ ὅσα ἐν γενέσει φϑειρό- 

μενα χαὶ Ἰεννώμενα, ἀπολλύμενά τε αὖ χαὶ διαμένοντα, τέϑηπε χαὶ 

χαταπέπληχται χαὶ ἐχβοᾷ φάσχων: ,τί, ὅτι ὃ βάτος χαίεται χαὶ οὐ 

χαταχαίεται“ (Ἐχοά. 8,2. 3)" τὸν γὰρ ἄβατον οὐ πολυπραγμονεῖ χῶρον, 103 

ϑείων ἐνδιαίτημα φύσεων, ἀλλ᾽ ἤδη μέλλων ἀνήνυτον χαὶ ἀτελῇ πόνον 

15 διαϑλεῖν ἐπιχουφίζεται ἐλέῳ χαὶ προμηϑείᾳ τοῦ πάντων σωτῆρος ϑεοῦ, 

ὃς ἔχρησεν ἐχ τῶν ἀδύτων. ,,μἡ ἐγγίσῃς ὦδε“ (ἰθ]4. 8), ἴσον τῷ μὴ 

πρύσιϑι τοιαύτῃ διασχέψει" περιεργίας γὰρ χαὶ φιλοπραγμοσύνης μείζονος 

ἢ χατὰ ἀνθρωπίνην δύναμιν τὸ ἔργον: ἀλλὰ τὰ μὲν γεγονότα ϑαύμαζε, 

τὰς δὲ αἰτίας, ὃι᾿ ἃς ἢ γέγονεν ἢ φϑείρεται, μὴ πολυπραγμόνει. ,,8ὃ 108 

0 γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἔστηχας“ φησί , γῇ ἁγία ἐστί“ (ἰδ14. ὃ). ποῖος 

τόπος: ἢ δῆλον ὅτι ὁ αἰτιολογιχός, ὃν μόνον ταῖς ϑείαις ἀνῆψε φύσεσιν, 

ἀνθρώπων οὐδένα νομίσας ἱἰχανὸν εἶναι αἰτιηλογίας ἐφάψασθαι; ὁ δ᾽ 104 

ἄρα διὰ πόϑον ἐπιστήμης ὑπερχύψας ἅπαντα τὸν χύόσμον ζητεῖ περὶ 

τοῦ χοσμοποιοῦ, τίς ἐστιν ὁ δυσόρατος οὗτος χαὶ δυστόπαστος, σῶμα 

392 ἢ ἀσώματος ἢ ὑπεράνω τι τούτων ἢ φύσις ἁπλῆ. οἷα μονάς, ἣ σύγχριμα 

ἢ τί τῶν ὄντων. χαὶ τοῦϑ᾽ ὁρῶν ὡς ἔστι δυσϑήρατον χαὶ δυσπερινόητον, 

3 συνειδὼς Η Μωσῆς 6Υ 4 μόνον Η! ὃ ἀληϑοῦς (Ἢ: ἀληϑῶς 
6ἸΗ!, τὰ χαὶ δἃ., 804. τυγϑυβ 66]. Η Ὁ φάσχῃ 5ογίρδβὶ : φάσχει οο66. ὁ 

6: οὐ. Η ἢ τῶν] τὸν (ἐ! εἰς 5. 5. (13 8 ποτὲ οἵη. (ἰ, ποτὲ ὁ προ- 

φήτης σοπίεῖο 12 τί ὁ: οα. Η οὐ 866]. Μδηρ. 19. χῶρον Η!: 

γορὸν Ο, χῶρον ὡς Η3, χῶρον, ὃς Μδηρ. 15 διελϑεῖν 1,} πάντα ἢ 

11 περιεργείας ἢ 19 τὰς ἃ: στάς, τὰς Η 20 φησὶ γῆ ἁγία 6 : φησὶν 
ἅγιος Η 21 δηλονότι α ὃν Ἡ: ὃ, ἴὰπὶ τγαβ. α 22 ἀνϑρώπων 
(ὑ: ἄνθρωπον Η οὐδὲν ἀνομίσας Οἱ 34. δυσϑήρατος ὁοοηΐ. Ναηρ. 
25 ἀσώματον σοῃϊοῖο ἢ φύσις ΟἸΗ: χαὶ φύσις (ἱΣ 20 ἤ τιν 

56 βαπίτη δἰ πη ]οῖ, τηδρὶβ δοστγοίδϊς, ααΐα πὶ} οἱ ργοΐύθββο ροίοβὲ βἰ πη] δέϊο 58 1115, 

τὰ γογῦο δά Ὀγθίαγ, ποῖ α}}ὺ [Ὁ] οἰαιαγ Υἱγί 18. ΘΒ 516 ἴο, 

ῬΒΙοπΐβ ορόγα νο]. ΠΙ. 10 
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εὔχεται παρ᾽ αὐτοῦ μαϑεῖν τοῦ ϑεοῦ, τίς ἐστιν ὁ ϑεύς" οὐ γὰρ ἤλπισε 

105 δυνήσεσθαι Ἰνῶναι παρ᾽ ἑτέρου τινὸς τῶν μετ᾽ αὐτόν. ἀλλ᾽ ὅμως 

ἴσχυσε μηδὲν περὶ τῆς τοῦ ὄντος ἐρευνᾶν οὐσίας. «τὰ γὰρ ὀπίσω μου“ 

φησίν ,ὔψει, τὸ δὲ πρόσωπον οὐ μὴ ἴδῃς“ (Εχοά. 383, 23). αὔταρχες 

γάρ ἐστι σοφῷ τὰ ἀχόλουϑα χαὶ ἑπόμενα χαὶ ὅσα μετὰ τὸν ϑεὸν ὅ 

Ἰνῶναι, τὴν δ᾽ ἡγεμονιχὴν οὐσίαν ὃ βουλόμενης χαταϑεάσασθϑαι τῷ 

περιαυγεῖ τῶν ἀχτίνων πρὶν ἰδεῖν πηρὸς ἔσται. 

100 (80.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τοῦ τρίτου διειλεγμένοι χεφαλαίου 
μέτιμεν ἐπὶ τὸ τέταρτον χαὶ τελευταῖον [ τῶν προταϑέντων, χαϑ᾽ ὃ μὴ ν. 57] Ν. 

Ἰενομένης ζητήσεως φιλεῖ προαπαντᾶν εὕρεσις. ἐν τούτῳ τάττεται πᾶς 10 

αὐτομαϑὴς χαὶ αὐτοδίδαχτος σοφός" οὐ γὰρ σχέψεσι χαὶ μελέταις χαὶ 

πόνοις ἐβελτιώϑη, γενόμενος δ᾽ εὐθὺς εὐτρεπισμένην εὖρε σοφίαν ἄνωϑεν 

ὀμβρηϑεῖσαν ἀπ᾽ οὐρανοῦ, ἧς ἀχράτου σπάσας εἱστιάϑη χαὶ διετέλεσε 

107 μεϑύων τὴν μετ᾽ ὀρθότητος λόγου νήφουσαν μέϑην. οὗτός ἐστιν ὃν 

᾿Ισαὰχ ὠνόμασαν οἵ χρησμοί, ὃν οὐχ ἑτέρῳ μὲν χρόνῳ συνέλαβεν, 15 

ἑτέρῳ δὲ ἔτεχεν ἣ ψυχή" συλλαβοῦσα“ γάρ φησιν, ἔτεχεν“ (θη. 21, 2) 
ὡς ἄν ἀχρόνως. οὐ 1ὰρ ἄνθρωπος ἦν ὁ γεννώμενος, ἀλλὰ νόημα 

χαϑαρώτατον, φύσει μᾶλλον ἣ ἐπιτηδεύσει χαλόν" οὗ χάριν χαὶ ἢ 

τίχτουσα αὐτὸ λέγεται ,τὰ γυναιχεῖα ἐχλιπεῖν“ (6 θη. 18,11), τὰ συνήϑη 

168 χαὶ εὔλογα χαὶ ἀνθρώπινα. χαινὸν γὰρ χαὶ χρεῖττον λόγου χαὶ ϑεῖον 90 

ὄντως τὸ αὐτομαϑὲς γένος, οὐχ ἀνθρωπίναις ἐπινοίαις, ἀλλ᾽ ἐνθέῳ 
μανίᾳ συνιστάμενον. ἢ ἀγνοεῖς ὅτι οὐ δέονται πρὸς τὸν τόχον μαιῶν 

ὃ. ἴσχυσε Μαηρ.: ἤχουσε ὁοοὐά, ὄντως Οὐ, ὄντως ὄντος οοῃϊοῖο ἐρευνᾶν 
οοὐα. (Μδηρ.): ἐρευνῶν ΤΌγη. 4 οὐ 6Η3: οἴῃ. Η! ὃ ἑπόμενα χαὶ (Ὁ: 

οὔ). Η Ὁ δ δέ γε ἢ τῷ ο. Ὦ 9. προτεϑέντων 1, 
10 προαπαντᾶν) ἂν 6 οοτῖ, ΗΣ 11 σχέψει (ἱ 1 ἧς ἴὰὶ τὰβ, α εὐ Η3 
ἀχράτου Ἡ (βεὶ του Η ἴῃ τΆ8.): ἀκρατοῦς (ἱ διετέλεσε (1 (Μαηᾳ.): ὄὅιετε- 

λέσϑη ἢ ιῦ δ᾽ Ἢ 11 γενόμενος Η' 18. 19 ἐπιτηδεύσει -- 
λέγεται τὰ ἴῃ τὴς. ΗΞ 19 αὐτῷ ἃ ἐχλείπειν Η 20 χενὸν , 
21, 22 ἐνθεομανία Η 

4--τ ὨῸ [0]. 44τ: ἐκ τοῦ περὶ φυγῆς καὶ εὑρέσεως: αὔταρχες ἐστὶν --- ἔσται. 
10 54ᾳ. “μιῦγοβ. ἐδ ζισα βαεομϊὶ 8,47: ρατγίταγα ἰδϑεϊ ἰὰπῇ οἱ βο γίαμν δι Ἰοσουπά τα 5 

ΘὈγίοἰδίθπ, ραγαγα δηΐθ ὀχρθοϊαίαπι ἰη ρθη σα ογ ἰαῖθ Ραγίιβ, ἔθία βαρ θπεῖδθ. 

22---1417.8 ἰδίά.: ἀθηΐᾳαθ οὐ ἀθ 1158. ἩΘΌΓαΘΙΒ. τη Υῖθι8. ἢᾶθ685. ααἷὰ ΗδΌγαθαθ ργὶαβ 

Ρατίαπὶ αυδῖη γοηΐδηΐξ οὐβίοίγίσθβ, δὺὸ ψυοὰ δηΐηδθ ἰυβίογι πη πὸπ Θχροοίθηξ αγίθς οἱ 

αἰδοῖ θ᾽ πὰ5. Ργορίθυ ᾿πυ θη πὸ σοπογα ποὺ γοηιΐγαηξ δα ϊπππθηΐία σοπογαηεΐ, 86 βροηίο 

Ρᾶτῖα8. 8008 Γππάδηΐ ὀχρθοίαιοπθιηηιθ ργαθυθηϊδηΐ, 
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ἑΕβραῖαι, , τίκτουσι“ δ᾽, ὥς φησι Μωυσῆς, πρὶν εἰσελϑεῖν τὰς μαίας“ 
(Εχοά. 1,19). λέγω δὲ μεϑόδους, τέχνας, ἐπιστήμας. φύσει μόνῃ 

χρώμεναι συνεργῷ; παγχάλους δὲ χαὶ προσφυεστάτους ὅρους ἀποδίδωσι 

τοῦ αὐτομαϑοῦς, ἕνα μὲν τοιοῦτον, τὸ ταχὺ εὑρισχόμενον, ἕτερον δὲ 

5. οἅ παρέδωχεν ὁ ϑεύς“. τὸ μὲν οὖν διδασχόμενον μαχροῦ χρόνου δεῖται. 109 

τὸ δὲ φύσει ταχύ τε χαὶ τρόπον τινὰ ἄχρονόν ἐστι χἀχεῖνο μὲν 

ἀνθϑρωπὴν, τοῦτο δὲ ϑεὸν ὑφηγητὴν ἔχει. τὸν μὲν δὴ πρότερον ὅρον 

χατέταξεν ἐν πεύσει." ,τί τοῦτο ὃ ταχὺ εὗρες, ὦ τέχνον“, τὸν δὲ ἕτερον 

ἐν ἀποχρίσει φάσχων: ,,ὃ παρέδωχε χύριος ὁ ϑεύός“ ((θη. 21, 20). 

10 (31.) ἔστι δὲ χαὶ τρίτος ὅρος τοῦ αὐτομαϑοῦς, τὸ ἀναβαῖνον αὐτόματον. 170 

λέγεται γὰρ ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς" οὐ σπερεῖτε, οὐδὲ μὴ ἀμήσητε τὰ 

αὐτόματα ἀναβαίνοντα αὐτῆς“ (μον. 25, 11)" τέχνης γὰρ οὐδεμιᾶς 

χρεῖα τὰ φύσει, τοῦ ϑεοῦ σπείροντος αὐτὰ χαὶ τῇ γεωργιχῇ τέχνῃ 

τελεσφοροῦντος ὡς ἄν αὐτόματα τὰ οὐχ αὐτόματα, πλὴν παρόσον ἐπι- 

10 νηίας ἀνθρωπίνης οὐχ ἐδεήθη τὸ παράπαν. οὐ προτρέπει δὲ μᾶλλον ἣ 17] 

Ἰνώμην ἀποφαίνεται" παραινῶν μὲν γὰρ εἶπεν ἄν’ μὴ σπείρητε, μὴ 

ἀμήσητε, ἀποφαινόμενος δέ" ,οὐ σπερεῖτε, οὐδὲ μὴ ἀμήσητε τὰ αὐτό- 

ματα“. οἷς γὰρ ἀπαυτοματίζουσιν ἐχ φύσεως ἐπιτυγχάνομεν, τούτων 

3. χρώμεναι Η3: χρωμένας (ἢ) παγκάλως Η 4 ἕτερος ΤΌΓη. ἴ του- 

τὶ 63 8. πεύσει] ρΡοβὶ π᾿ τὰβ. ἴῃ αὶ 11 ἀμήσετε οὐηΐϊ. Μδηρ. 13. χρεία ν 

τὰ 6(Η}): τῇ Η3 10 γνώμη ἃ σπείρητε] οὐδ᾽ οὐ 5. 5. Η3 11 ἀμή- 
σετε Η 18 ἀπαυτοματιζομένοις οοπϊ οἷο 

ὅ--89. ἐδία, 5, 48: ποὸ πῆΐμῃ}8 ἱπρίσοῦ αὐ ἱπνθηϊοπάιη απδὴ ἃ οχβρηπθπάππ) ἰδοῦ, 

οαΐ στὴ πηλίογ αἰχίββοι αὐ ἰηΐογγοί ραϊγὶ ϑβοᾶβ, ἀδἢ ἰ Οηι σΌΠΟΓα, ΘῈ ρ ΡΟ 586. σΟΓΠΪ- 

τππ8. πδῃ οἱ οἷΐο ἱπυθηΐϊ οἵ ἱπυθῃίογα 50 Ογ π ἀπ σίΟγΘ Πα) ἰθπ σαί. Θὲ δια... 

Ργα ἐτρὸ ἀοἤπίίο ἵπ ἱπνθπίίοπο. απο ἱπυθηΐγ φηδογταγ δὲ αυο ἡπαθγίιγ ἴδια - 

Ρογὶβ οβδί οἵ απο ἰθιηρογὶβ οδί αὐ αἰ σοπεϊαθ. οδὲ. ἀπο δυῖθηι ργαθυθηϊ ἩΒΌ 

τοιηροῦὶβ ἀθι5 ἱπία πα ϊξ, ἀδιβ αἱ, αυοὰ ἀθι15 ἐδὲ παίπγαθ, ἤθη ΕΠ σοπαθ, οϑί. ἰπ- 

βοηΐη ἰρίτογ ἀἰν! ηὶ θϑὲ τη ποῦ β, ἀπο ἀηΐθιῃ αἰνὶ τηλοῦ 8. ῃθ. πδίαγαο, ἴῃ σθη 

Εγρο παίαγαθ οϑί, ἱπνοπίΐο ΟΠ Ἰσϑηῖῖδο: {ΠπΔ β'ηθ ἰθιηροτθ, ἤθς ἱπάΐσοῖ ἰθιηροτγο. 

Ἰάθοψιιθ ἢΠπιὰ ἐθπηροτγο ργαθβίο δὶ, ἤος π᾿ βραῖϊο ἐθιηρογὶβ ἐπνοβεϊσαίυγ. . ὃὅ--Ἰ ὅ ἐρίρι, 

8, 12 (ᾧ᾿ καὶ 10: ράϊογο δυΐθαι απὸ5. ἀϊουηΐ ὅρους βογναν!.,. βθοιηάιβ ὅρος: 14 

εδί αποὰ ἴδῃ εἰϊο ᾿Υθηἶβι 7 εἶσ ἴθ ἱπίογγοραϊομθ οδί, ἰογι 8 ὅρος ἴῃ τὸ- 
ΒΡοπβίοπθ: ηαποΐ ἐγαάϊαϊι ἀοτ πὰ ἀθ8 ἔπ5 π᾿ ΠῚ 5 Π͵ΘΔ 8... 13. 681 οἱ 

16 ὅρος ἀδ βροπίδῃοϊβ: 8] ΠΟ 561 παν ογ  ἐἶβ, ΠΟ πῇ οἰ δὲ ΐβ, πϑιη οἰβὶ δ γα 

Ργογοσοῖ βοιηΐπᾶ, ἰαηθῃ πίσσα βροηίαπθο αἰοΐδπι, οἱ βυγραπί, ἰπ οἷβ ὀρθγαίωγ ἰῃ- 

βθηΐο. 1--Ξϑ ἀν μισὰ «αεοιϊϊ 8,45: ἀπά τηἰγα 8. ρμαΐογ δἰἷΐ: αὐὰ 681 Πος, 

απο ἴα οἴΐο ἱπυθηϊΐβιϊ, {ΠῚ} τοβροπαάϊ ἱδοοῦ: ααοὐ τὰ αἰ ἀϊξ ἀοτηἑ πιι5 618 

ἴὰπ 5 ἢ ΤΠ ΔΠῚ 5 06 89. ρα ἰοἤπ {10 ἴῃ ᾿π ογγΟ ΠΟΘ Θϑίς βθοη πα ἴῃ ΓΟΒΡΟΠΒ0. 

10 
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οὔτε τὰς ἀρχὰς οὔτε τὰ τέλη παρ᾽ ἑαυτοὺς [ ὡς ἂν αἰτίους εὑρίσχομεν" ρ. ὅ12 ΜΝ. 

112 ἀρχὴ μὲν οὖν ὃ σπόρος, τελευτὴ δὲ ὁ ἄμητος. ἄμεινον δ᾽ ἐχεῖνο 

ἐχδέξασϑαι" πᾶσα ἀρχὴ χαὶ πᾶν τέλος αὐτόματόν ἐστιν, ἴσον τῷ φύσεως, 

οὐχ ἡμέτερον ἔργον: οἷον ἀρχὴ τίς τοῦ μανθάνειν; ἢ δῆλον ὅτι ἢ ἐν 

τῷ διδασχομένῳ φύσις εὐπαράδεχτος οὖσα πρὸς τὰ χατὰ μέρος ϑεωρή- ὃ 

ματα; τίς δὲ τοῦ τελειοῦσϑα: πάλιν; εἰ δεῖ μηδὲν ὑποστειλάμενον εἰπεῖν, 

ἢ φύσις. προχοπὰς μὲν γὰρ ἐμποιῆσαι χαὶ ὃ διδάσχων ἱχανός, τὴν δ᾽ 

1138 ἐπ᾿ ἄχρον τελειότητα ὃ ϑεὸς μόνος, ἢ ἀρίστη φύσις. ὃ τούτοις 

ἐντρεφύμενος τοῖς δόγμασι τὴν ἀΐδιον εἰρήνην ἄγει, πόνων ἀφειμένος 

ἀτρύτων. ἀδιαφορεῖ δ᾽ ἑβδομάδος εἰρήνη χατὰ τὸν νομοϑέτην" ἐν γὰρ 10 

114 αὐτῇ τὸ δοχεῖν ἐνεργεῖν ἀποτιϑεμένη Ἰένεσις ἀναπαύεται. προσηχόντως 

οὖν λέγεται" ,χαὶ ἔσται τὰ σάββατα τῆς γῆς ὑμῖν βρώματα“ ([μον. 20, 6), 

δι᾿ ὑπονοιῶν. τρόφιμον γὰρ χαὶ ἀπολαυστὸν μύνον ἢ ἐν ϑεῷ ἀνά- 

παυσις, τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν περιποιοῦσα, τὴν ἀπόλεμον εἰρήνην. ἢ μὲν 

γὰρ χατὰ πόλεις ἀναχέχραται ἐμφυλίῳ πολέμῳ, ἢ δὲ ψυχῆς ἀμιγζὴς 15 

115 διαφορᾶς ἁπάσης ἐστίν. ἐναργέστατα δέ μοι δοχεῖ τὴν ἄνευ ζητήσεως 

εὕρεσιν παριστάνειν διὰ τούτων᾽ οὖταν εἰσαγάγῃ σε χύριος ὃ ϑεός σου 

εἰς τὴν γῆν ἣν ὥμοσε τοῖς πατράσι σου δοῦναί σοι πόλεις μεγάλας χαὶ 

χαλάς, ἃς οὐχ ὠχοδόμησας, οἰχίας πλήρεις πάντων ἀγαϑῶν, ἃς οὐχ 

ἐνέπλησας, λάχχους λελατομημένους, οὃς οὐχ ἐξελατόμησας, ἀμπελῶνας Ὁ 

ιτὸ χαὶ ἐλαιῶνας, οὃς οὐ χατεφύτευσας““ (Π)6υῖ. 0, 10. 11). ὁρᾷς τὴν 

ἀφϑονίαν τῶν χεχυμένων μεγάλων χαὶ ἑτοίμων πρὸς χτῆσιν χαὶ ἀπό- 

λαυσιν ἀγαϑῶν; εἰχάζονται δὲ πόλεσι μὲν αἵ γενιχαὶ ἀρεταί, διότι ἐπὶ 

πλεῖστον εὐρύνονται, οἰχίαις δ᾽ αἱ ἐν εἴδει --- στέλλονται 1ὰρ εἰς 

1 ἑαυτοὺς (ὑ: ἑαυτοῖς Η ἂν αἰτίους Βογῖρ8᾽: ἀναιτίους σοὐά,, ἀναιτίοις ΤΏγη., ἀναιτίων 

ὁοπὶ, Ναηρ. 2 ἐχείνως οοπίοϊο 9. παντελοῦς (3 4 ἀρχὴ τις ν ἢ] ἡ 
Τυγη., οἵη. Μαηρ. δηλονότι ἡ οἵη. Ττη. ὃ. ὃ ϑεωρητά οοηϊ. Μαπρ. 
1 γὰρ α: οὖν Η ὃ ἃ: δὲ Η", οἴῃ. Η' 10 ἐναργέστατα ((11|}: ἐναργεστά- 
τὴν ΗΞ 18 σοι οἴῃ. Ττη. 21 οὐ κατεφύτευσας (ὑ: οὐχ ἐφύτευτας Η 
22 μεγάλων ὁπ). (ἃ, ἰοτί, τοοῖθ 34. πλείστων] ΗἹ υἱ νἱα. δὲ Η 
αἱ οπ!. Η' 

2--ὃ ερίϑι, 8,148: ἱπογοιηθηία ΡΘΓ παίμγαιη, αυδ αἰνὶ πὶ ἢανοὶ ρτδι πὶ πὰ πογὶβ, οὐῃ- 

58 πη]  Ἰ0 Π6π οἱ ρογίθο ἰοπθι ἀθιβ ἀδὶ.... 8ὃ--14 Ανιύγοβ. εἷἍε ἵμσα βαεονὶ 

8,45: {10 {πρτοπαπὶ 681, δὶ ρᾶχ, δὶ τοαυΐοβ ΔῸ ορογίθαβ, Ὁ] Θραϊομαγ 58 Ὀ δία 

τσ ΉΠΠ), δἷσυΐ αἰχὶξ Μονβοβ: οἱ γα πὶ Βα Ὀθαΐα ἐοΥγῶΘ Υὸ ὈΪ5 6568 6. δρυϊδίοτγί αι 

Θῃΐπὶ οἱ ρ᾽θπθμ) ἰοοιτ α 5 οἱ ἰγαπη α} ΠΠ 8018 ὁο᾽ γρηθίθθοογο ἴθ 60 οἱ οἷπβ ἀ6- 

᾿ϑοιβιϊοπθιῃ υἱάθγο, 



10 

Ρ. δτῶ ΜΝ. 

15 

25 

ΠΕ ΕΓΘῸᾺΑ ΕΤΤΙΝΥΝΕΝΤΙΟΝΕ 

βραχύτερον αὗται χύχλον ---, λάχχοις δὲ αἱ εὐφυεῖς ψυχαί, αἱ εὐπαρά- 

ὄεχτοι σοφίας ὡς ἐχεῖνοι ὕδατος, ἀμπελῶσι δὲ χαὶ ἐλαιῶσιν αἵ πρωχοπαὶ 

χαὶ αὐξήσεις χαὶ χαρπῶν γενέσεις" χαρπὸς δ᾽ ἐπιστήμης ὃ ϑεωρητιχὸς 

βίος, ἄχρατον εὐφροσύνην περιποιῶν ὡς ἀπ᾽ οἴνου χαὶ νοητὸν φέγγος 
ὡς ἀπὸ φλογός, ἧς ἔλαιον τροφή. 

(32.) Ταῦτα χαὶ περὶ εὑρέσεως εἰπόντες μέτιμεν ἑξῆς ἐπὶ τὰ 
ἀχόλουϑα τῆς ἐφόδου. εὗρεν“ οὖν φησιν οαὐτὴν ἄγγελος χυρίου ἐπὶ 

τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος“ (6οη. 10, 1). λέγεται δὲ πολλαχῶς πηγή, ἕνα 
μὲν τρόπον ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἕτερον δὲ ἢ λογιχὴ ἕξις χαὶ παιδεία, 

τρίτον δ᾽ ἥ φαύλη διάθεσις, τέταρτον ἢ σπουδαία χαὶ ἐναντία ταύτης, 

πέμπτον αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων | ποιητὴς χαὶ πατήρ. τὰς δὲ τούτων 

πίστεις οἱ ἀναγραφέντες δηλοῦσι χρησμοί: τίνες οὖν εἰσιν, ἐπισχεπτέον. 

ἄδεταί τις ἐν ἀρχῇ τῆς νομοϑεσίας μετὰ τὴν χοσμοποιίαν εὐθὺς τοιόσδε" 

»πηγχὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐχ τῆς γῆς χαὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς“ 

(ἄρῃ. 2, 0) οἵ μὲν οὖν ἀλληγορίας χαὶ φύσεως τῆς χρύπτεσϑαι 

φιλούσης ἀαύητοι τὴν εἰρημένην εἰχάζουσι πηγὴν τῷ Αἰγυπτίῳ ποταμῷ, 

ὃς χατὰ πᾶν ἔτος ἀναχεύόμενος λιμνάζει τὴν πεδιάδα, μονονοὺχ ἀντί- 

μίμον οὐρανοῦ δύναμιν ἐπιδείχνυσϑαι δοχῶν. ὃ 1ὰρ χειμῶνος ταῖς 

ἄλλαις χώραις οὐρανός, τοῦτ᾽ Αἰγύπτῳ ϑέρους ἀχμάζοντος ὁ Νεῖλός 

ἐστιν" ὃ μὲν γὰρ ἄνωϑεν ἐπὶ γῆν τὸν ὑετὸν ἀποστέλλει, ὁ δὲ χάτωϑεν 

ἄνω, τὸ παραδοξότατον, ὕων ἄρδει τὰς ἀρούρας. ὅϑεν ὁρμηϑεὶς χαὶ 

Μωυσῆς ἄθεον ἀνέγραψε τὸν Αἰγύπτιον τρόπον γῆν οὐρανοῦ προ- 

χρίνοντα χαὶ τῶν ὀλυμπίων τὰ χερσαῖα χαὶ ψυχῆς τὸ σῶμα. ἀλλὰ 

μὴν περὶ τούτων χαὶ αὖϑίς ποτε ἐνέσται λέγειν, ὅταν ἐπιτρέπωσιν οἱ 

χαιροί’ νυνὶ δὲ --- στοχαστέον γὰρ τοῦ μὴ μαχρηγορεῖν --- ἐπανιτέον 

ἐπὶ τὴν δι᾿ ὑπονοιῶν ἀπόδοσιν χαὶ λεχτέον τὸ ,πηγὴν ἀναβαίνειν χαὶ 

ποτίζειν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς“ τοιοῦτον εἶναι" τὸ ᾿γεμονιχὸν ἡμῶν 

ἐυιχὸς πηγῇ δυνάμεις πολλὰς οἷα διὰ γῆς φλεβῶν ἀνομβροῦν, τὰς δυνά- 

μεῖς ταύτας ἄχρι τῶν αἰσϑήσεων [ὀργάνων], ὀφθαλμῶν, ὥτων, ῥινῶν, 

τῶν ἄλλων, ἀποστέλλει" αἵ δ᾽ εἰσὶ παντὸς ζῴου περὶ χεφαλὴν χαὶ 

πρύσωπον. ποτίζεται οὖν ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τοῦ χατὰ ψυχὴν ἥγεμονι- 

1 αἰζογυτη αἱ οπι. ΗἹ 3. 11. χαὶ ἴῃ ταβ. ΗΞ 4( ἀπὸ νοῦ (ἱ ὅ ἧς 

εἰς 6(Πὴ 10 ταύτῃ σοηΐ. Μίδηγ. 18 ἄδεται ἴῃ τὰβ, ΗΞ 34 

περὶ 5ογρδϑῖ: μὲν περὶ (111), περὶ ἢ Η", περὶ μὲν ν χαὶ (᾿: οἵη. Η 

ἀνομβροῦν Η΄: ἀνομβρεῖ (1(}}) 29. ἄχρι --- ὀργάνων ᾿ἴπ. 28 ροϑί φλεβῶν 

ἴγᾶπβροϑ. Η αἰσϑήσεων Τατη.: αἰσϑήσεως οοά. (5θ4 ν. 11π. 90 αὖ) 

ὀργάνων 866]. Οὐδ 31 ποτίζεται 2: ποτίζετ᾽ 611} 

28 

149 

180 

18] 

Η3: 

μὴν 
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χοῦ τὸ σώματης ἡγεμονιχὸν πρόσωπον, τὸ μὲν ὁρατιχὸν πνεῦμα τείνοντος 

εἰς ὄμματα, τὸ ὃὲ ἀχουστιχὸν εἰς οὖς, εἰς δὲ μυχτῇρας τὸ ὀσφρήσεως, 

τὸ δὲ αὖ γεύσεως εἰς στόμα χαὶ τὸ ἁφῆς εἰς σύμπασαν τὴν ἐπιφάνειαν. 

153 (33.) εἰσὶ ὃξ χαὶ τῆς παιδείας πολύτροποι πηγαί, αἷς ὀρϑοὶ χαὶ τρο- 

φιμώτατοι λύγοι, χαϑάπαρ στελέχη φοινίχων, παρανέβλαστην. «ἦλθον. ὃ 

Ἰάρ φησιν «εἰς Αἰλίμ, χαὶ ἐν Αἰλὶμ ἦσαν δώδεχα πηγαὶ ὑδάτων χαὶ 

ἑβδομήχοντα στελέχη φοινίχων: παρενέβαλον δὲ ἐχεῖ παρὰ τὰ ὕδατα“ 

(Εχοα. 10, 231). Αὐλδὲμ πυλῶνες ἑρμηνεύοηνται, εἰσόδου τῆς πρὸς ἀρετὴν 

σύμβολον: ὥσπερ γὰρ οἰχίας ἀρχαὶ πυλῶνες, χαὶ ἀρετῆς τὰ ἐγχύχλια 

134 προπαιδεύματα. τέλειος δ᾽ ἀριϑμὸς ὁ δώδεχα, μάρτυς δ᾽ ὁ ζῳδιαχὸς 10 

ἐν οὐρανῷ χύχλος, τοσούτοις χατηστερισμένος φωσφόροις ἄστροις" μάρτυς 

χαὶ ἢ ἡλίου περίοδος" μησὶ τὰρ δώδεχα τὸν ἑαυτοῦ περατοῖ χύχλον, 

ἰσαρίϑμους τε τοῖς ἐνιαυτοῦ μησὶ τὰς ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ὥρας ἄγουσιν 

Ι8ῦ ἄνϑρωποι. Μωυσῆς δ᾽ οὐχ ἐν ὀλίγοις ὑμνεῖ τὸν ἀριϑμόν, δώδεχα 

φυλὰς τοῦ ἔϑνους ἀναγράφων, ἄρτους δώδεχα τῆς προϑέσεως νομοϑετῶν, 15 

λίϑους, ἐν οἷς αἵ γλυφαί, δώδεχα τῇ ἱερᾷ ἐσθῆτι τοῦ ποδήρους ἐνδύ- 

186 ματος ἐπὶ τῷ λογίῳ συνυφαίνειν [ χελεύων (Εχοά. 28,11844.). ὑμνεῖ ρν. 8714 Ν. 

μέντοι χαὶ τὴν δεχάδι πολυπλασιαζομένην ἑβδομάδα, νυνὶ μὲν ἑβδομή- 

χοντα φοίνιχας παρὰ ταῖς πηγαῖς εἶναι λέγων, ἐν ἑτέροις δὲ πρεσβυ- 

τέρους μόνους ἑβδομήχοντα, οἷς τὸ ϑεῖον ἐπενεαήϑη χαὶ προφητιχὴὸν 530 

πνεῦμα (Νυπι. 11,10), χαὶ πάλιν ἱερεῖα μόσχων ἑβδομήχοντα ἐν διαι- 

ρέσεσι χαὶ τάξεσιν ἐναρμονίοις ξορτῇ τῶν σχηνῶν προσαγομένων" βου- 

ϑυτοῦνται γὰρ οὐχ αϑρόοι, ἀλλ᾿ ἐν ἡμέραις ἑπτά, τῆς ἀρχῆς ἀπὸ τρισ- 

χαίδεχα ταύρων γενομένης (Νυμη. 39,18 544.)}" οὕτως γὰρ χατὰ τὴν 

ἑνὸς ὑφαίρεσιν ἀεὶ μέχρι τῆς ἑβδόμης ἔμελλεν ὁ τῶν ἑβδομήχοντα συν- 35 

1817 τεϑεὶς ἀριϑμὸς ἐχπληροῦσϑαι. παραγενόμενοι δὲ εἰς τοὺς ϑυρῶνας 

ἀρετῆς, τὰ προπαιδεύματα, χαὶ ϑεασάμενοι πηγὰς καὶ παρ᾽ αὐταῖς ἔρνη 

φοινίχων στρατοπεδεύειν οὐ παρὰ τοῖς φυτοῖς ἀλλὰ παρὰ τοῖς ὕδασι 

λέγονται. διὰ τί; ὅτι φοίνιχι μὲν χαὶ ταινίαις οἱ παντελοῦς ἀρετῆς 

ἐπιφερόμενοι τὰ ἄϑλα χοσμοῦνται, οἱ δὲ ἔτι (ἐγγχορεύοντες τοῖς προπαι- 30 

ἢ ἅπασαν Η ὃ παρανέβλαστον (ἰ: παρενέβλαστον Η 6. Αὐλὶὶμ 6: Αἰλεὶμ Ἡ, 
50 αἱ ὁχ οοτγ, ΗΞ Ἔλιμ α (Βλεὶμ. Ηἢ) Αἰλεὶμ. Η: ἦσαν (υ": οἵη. ΟἸΗ 

8 Ἐλὶμ ἃ (Ἐλεὶμ Η): Αἰλεὶμ. Η3 9. οἰχίας (1: οἰχίαι (11 αὐ νἱά., οἰχιῶν Η 
13 χαὶ εοὐά.: καὶ τὰς Υ 14. Μωσῆς οοάι,. 18 μὲν ἴῃ τα8, Η3: δὲ 
6(ΠῸ}} 21 μόσχων Ὁ: μόσχους Η 21. 322 διαιρέσει Η 232 προσαγομένων] 

Ροβὲ ὁ βραίπιη. 4 {π|| ἴῃ Η 28 ἀλλὰ Ο τι 28 ἔρνη -- αἰΐ, τοῖς οα. 
“0 περιφερόμενοι οσοηΐ. Μᾶηρ.. ἀποφερόμενοι ὉΠ, φερόμενοι σοῃϊεῖο 50---͵ 1,0 χο- 

σμοῦνται --- ἀμφότεροι π΄ τηρ. Η“ ἐγχορεύοντες Μίαπρ. : χορεύοντες οοσά. 



ΠΕΈΕΙΘΑ ΕΤ ΙΝΥΈΕΝΤΡΟΝΕ 151 

δεύμασιν ἅτε μαϑήσεως διψῶντες παρὰ ταῖς δυναμέναις ἄρδειν χαὶ 

ποτίζειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐπιστήμαις ἱδρύονται. (34.) τοιαῦται μέν 188 

εἰσιν αἱ παιδείας τῆς μέσης πηγαί, τὴν δ᾽ ἀφροσύνης ἐπισχεψώμεϑα, 

περὶ ἧς λελάληχεν ὁ νομοϑέτης ὧδε. οὃς ἄν χοιμηϑῇ μετὰ γυναιχὸς 
δ ἀποχαϑημένης, τὴν πηγὴν αὐτῆς ἀπεχάλυψε, χαὶ αὕτη ἀπεχάλυψε τὴν 

ῥύσιν τοῦ αἵματος αὐτῆς ἐξολοϑρευϑήτωσαν ἀμφότεροι“ (μον. 20,18): 

γυναῖχα τὴν αἴσϑησιν χαλεῖ, νοῦν ἄνδρα αὐτῆς ὑποτιϑέμενος. ἀποχά- 189 

ϑηται δὲ αἴσϑησις, ὅπερ ἐστὶν ἀπωτάτω χαϑέζεται, ὅταν νοῦν ἀπολι- 

ποῦσα, τὸν Ἰνήσιον ἄνδρα, ἐφιδρύηται τοῖς δελεάζουσι χαὶ φϑείρουσιν 

10 αἰσϑητοῖς χαὶ ἐρωτιχῶς ξχάστοις ἐμπλέχηται" τότ᾽ οὖν εἰ πρὸς ὕπνον 

τράποιτο ὁ νοῦς, ἐγρηγορέναι δέον, ,,τὴν πηγὴν“ τῆς αἰσθήσεως ἀπε- 

χάλυψεν“ αὑτὸν --- αὐτὸς γὰρ ἦν, ὥσπερ ἔφην, ἢ αἰσθήσεως πηγή ----: 

τοῦτο δέ ἐστιν ἄστεγον χαὶ ἀτείχιστον χαὶ εὐεπιβούλευτον χατεσχεύασεν 

ξἕαυτόν. οὐ μὴν ἀλλὰ χἀχείνη ,ἀπεχάλυψε τὴν ῥύσιν τοῦ αἵἴωατος 190 
Ιι6 αὐτῆς“. ῥέουσα γὰρ πᾶσα αἴσϑησις πρὸς τὸ ἐχτὸς αἰσϑητὸν ἐπιχαλύπ- 

τεται μὲν χαὶ στέλλεται διαχρατουμένη λογισμῷ, χαταλείπεται δὲ ἔρημος 

χηρεύσασα ἡγεμόνος ὀρϑοῦ" χαχὸν δὲ βαρύτατον ὡς πόλει τὸ ἀτεί- 

χιστον, καὶ ψυχῇ τὸ ἀφύλαχτον. πότ᾽ οὖν ἀφύλαχτος γίνεται; ἣ ὅταν 19] 

ἄστεγος μὲν ὅρασις χεχυμένη πρὸς τὰ ὁρατά, ἄστεγος δὲ ἀχοὴ φωναῖς 

80 ἁπάσαις ἐπαντλουμένη, ἄστεγοι δὲ ὀσμαὶ χαὶ αἱ συγγενεῖς δυνάμεις 

χαταλειφϑῶσι, πρὸς ὅ τι ἄν οἱ χατατρέχοντες βούλωνται διαϑεῖναι 

παϑεῖν ἑτοιμόταται, ἄστεγος δὲ χαὶ ὁ προφοριχὸς λόγος, ὃς μυρία τῶν 

ν. 815 Μ. ἀπορρήτων, ἅτε μηδενὸς τὴν [ φορὰν ἀνωθοῦντος, ἀχαίρως ἐξελάλησε; 

ῥυεὶς γοῦν ἀχωλύτως μεγάλας βίων ὑποϑέσεις ὀρθὰς οἷα ἐν γαλήνῃ 

26 πλεούσας περιέτρεψεν. οὗτός ἐστιν ὁ μέγας χαταχλυσμός, ἐν ᾧ ,ἀνεῴχ- 195 

ϑησαν μὲν οἱ χαταρράχται τοῦ οὐρανοῦ,“ λέγω δὲ τοῦ νοῦ, ,ἄἀπεχα- 

λύφϑησαν δὲ αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου“ (ἄφθη. 1,11), τουτέστι τῆς αἰἱσϑή- 

σεως. μόνως Ἰὰρ οὕτως ἢ ψυχὴ χαταχλύζεται, ἄνωϑεν μὲν ὥσπερ ἀπ᾽ 
" 

οὐρανοῦ τοῦ νοῦ χαταρραγχέντων ἀδιχημάτων, χάτωϑεν δὲ ὥσπερ ἀπὸ 

--- -.. - --.---- ---- 

8 αὑτῆς ν 8 δὲ] δὲ ἣ ν νοῦν Μδηρ.: οὖν οοὐά, 11 τῇ πηγῆ Η!, αἱ 
υἱά. 12 αὑτὸν Η": αὐτὸν ΟΗ!, ἴοτί. 566]. ὅπερ (ἱ ἔφη Η' ἡ: 

τῇ Ηἰ, τῆς Η3 1ὃ αὑτῆς ν ὑέπουσα οοπὶ. Μδη. 18. 10 ἀποχαλύπτεται 
Η, ἐπέχεται σοηΐ. Μαῃρ. 16 χαταλίπεται ἃ ΟΥἹ δὲ] γὰρ Τύτη. 18 χαὶ 

οτῃ. Η ἣν 20 ἐναντλουμένη Η 31 χαταλειφϑῶσι 5ογ μ5ὶ: χαταλείφωσι (ἰ, 
χαταλείφουσι Η', χαταλείφουσαι 15],, χαταλείπουσαι ΤΌτγη., χαταλειφϑεῖσαι ΜΑΓΚΙΔΙἀ 

91 βούλωνται Μϑιρ.: βούλονται οοἕὰ. 22 παϑεῖν ΜαγκΙαη ; ἀπαϑεῖν (ἡ, ἃ παϑεῖν Η 
25 ἀντωθϑοῦντος οοπὶ. Μαῃν, 20 χαταράχται ἃ 29. 152,1 χαταρραγέντων εἰ 

ἀνομβρησάντων Αἰζογατη ἴῃ ΔΙ [68 Ἰοοὰ Ώ ἰγδῆβροι. Μδηρ. 
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γῆς τῆς αἰσϑήσεως ἀνομβρησάντων παϑῶν. οὗ χάριν ἀπατορεύει 

Μωυσῆς ,ἀσχημοσύνην πατρὸς χαὶ μητρὸς ἀποχαλύπτειν“ (1 ον. 18,7), 

εἰδὼς σαφῶς, ἡλίχον ἐστὶ χαχὸὺν τὰ ἁμαρτήματα τοῦ νοῦ χαὶ τῆς 

αἰσϑήσεως μὴ ἐπέχειν καὶ ἐπιχρύπτειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ χατορϑώματα προ- 

194 φέρειν εἰς μέσον. (35.) αἴδ᾽ εἰσὶν αἱ τῶν ἁμαρτημάτων πηγαί, τὴν ὅ 

δὲ φρονήσεως ἐρευνητέον. εἰς ταύτην ἢ ὑπομονὴ χάτεισι, ἱΡεβέχχα, 

χαὶ τὸ ψυχῆς ὅλον πληρώσασα ἀγγεῖον ἀναβαίνει, τὴν χάϑοδηον ἄνοδον 

εἰπόντος τοῦ νομοϑέτου φυσιχώτατα" πρὸς γὰρ ὕψος ἐξαίρεται τὸ ἀρετῆς, 

190 ἦτις ἄν ἀπ᾿ ἀλαζονείας τῆς ὑπεραύχου διανοῆται χατέρχεσϑαι. λέγει 

Ἰάρ᾽ οχαταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησε τὴν ὑδρίαν, χαὶ ἀνέβη“ (θη. 10 

24.160) ἦδ᾽ ἐστὶν ἢ ϑεία σοφία, ἐξ ἧς αὖ τε χατὰ μέρος ἐπιστῆμαι 

ποτίζονται χαὶ ὅσαι ψυχαὶ φιλοϑεάμονες ἔρωτι τοῦ ἀρίστου χατέσχηνται. 

Ιι90 ταύτῃ ὁ ἱερὸς λόγος τῇ πηγῇ προσφυέστατα ὀνόματα τίϑεται, χρίσιν“ 

αὐτὴν χαὶ , ἁγίαν“ προσαγορεύων. ,, ἀναστρέψαντες“ γάρ φησιν, ἦλθον 

ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς χρίσεως, αὕτη ἐστὶ Καδης“ (ἄφη. 14,1)" χαλεῖται 15 

δὲ Κάδης ἁγία. μονονοὺ βοᾷ καὶ χέχραγεν, ὅτι ἢ τοῦ ϑεοῦ σοφία 

ἁγία τέ ἐστιν οὐδὲν ἐπιφερομένη γήινον χαὶ χρίσις τῶν ὅλων, ἢ πᾶσαι 

191 αἵ ἐναντιότητες διαζεύγνυνται. (30.) λεχτέον δ᾽ ἤδη περὶ τῆς ἀνω- 

τάτω χαὶ ἀρίστης πηγῆς, ἣν ὃ πατὴρ τῶν ὅλων διὰ προφητιχῶν ἐϑέ- 

σπισε στομάτων. εἶπε γάρ που ἐμὲ ἐγχατέλιπον πηγὴν ζωῆς, χαὶ 90 

ὥρυξαν ἑαυτοῖς λάχχους συντετριμμένους, οἱ οὐ δυνήσονται συσχεῖν 

198 ὕδωρ“ (1ογ. 2,18). οὐχοῦν ὃ ϑεός ἐστιν ἢ πρεσβυτάτη (πηγή), καὶ 

μήποτ᾽ εἰχότως" τὸν γὰρ σύμπαντα τοῦτον χόύσμον ὥμβρησε. χαταπέ- 

πληγμαι δ᾽ ἀχοήων, ὅτι ζωῆς ἐστιν ἥδε ἢ πηγή" μόνης γὰρ ὁ ϑεὸς 

ψυχῆς χαὶ ζωῆς χαὶ διαφερόντως λογιχῆς ψυχῆς χαὶ τῆς μετὰ φρονή- 25 

σεως ζωῆς αἴτιος. ἣ μὲν γὰρ ὕλη νεχρόν, ὁ δὲ ϑεὸς πλέον τι ἢ ζωή, 

199 πηγὴ τοῦ ζῆν, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἀένναος. οἱ δ᾽ ἀσεβεῖς ἀποδράντες, 

χγευστοι τοῦ τῆς αἀϑανασίας ποτοῦ διατελέσαντες, ὥρυξαν, οἱ φρενοβλα- 

1 ἀνομβρησάντων (1": ἀνομβρῆσαν τῶν (ἰ", ἀνομβρησάντων τῶν Η 2 Μωσῆς 

οοὐα, Ἵ τὸ ἑοοὐὰ.: τὸ τῆς Υ 9 ἥτις α: εἴ τις Η διανοεῖται Η 

13 ὁ] δ᾽ ὁ οοπίεϊο 1 Καδδης Η 10 Κάδδης Η ἅγιος Η, ἁγία (ὥστε; 

οοηϊοῖο μόνον οὐ ΘΗ ἐχβοᾶ Η τοῦ ϑεοῦ (Π: τοῦ ἴ,, οὔ). Υ 

18 αἱ οα. Η Ροβὲ ἤδη δα. χαὶ Η 20 σωμάτων 1], 2] ἑαυτοὺς Η! 

92. πηγή δα αὶ 28, 24. (οὐ) χαταπέπληγμαι σου. Μδηρ, 25 λογιχῶς ΗἹ αἱ 

Υἱὰ, 20 νεχρῶν Ηἰ 

θ 544. εἴ, Οτίρ. οι]. ἴῃ Ναῃ. ΧῊ ρ. 511] 5αᾳ. 
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Ρ. 516 Μ. βεῖς, ἑαυτοῖς ἀλλ᾿ οὐ ϑεῷ τὸ πρῶτον, τὰς ἰδίας πράξεις τῶν | οὐρα- 

νίων χαὶ ὀλυμπίων προχρίναντες χαὶ τὰ ἐχ φροντίδος τῶν αὐτομάτων 

χαὶ ἑτοίμων. ἔπειτα ὀρύττουσιν οὐχ ὡς ᾿Αβραὰμ χαὶ ᾿Ισαάχ, οἱ σοφοί, 300 
φρέατα (ἄοη. 21,30. 20,18). βαϑείας ἐπιστήμας ποτίμους λόγους ἀνα- 

5. διδούσας, ἀλλὰ λάχχους, ἴδιον οὐδὲν ἐξ ἑαυτῶν ἔχοντας τρόφιμον χαλόν, 

τῆς δ᾽ ἔξωϑεν χρήζοντας ἐπιρροῆς, ἢ γένοιτ᾽ ἄν ἐχ διδασχαλίας ἐπαν- 

τλούντων ἀεὶ τῶν ὑφηγητῶν ἀχοαῖς τῶν μανθανόντων ἀϑρόα τὰ ἐπι- 

στήμης δύγματα χαὶ ϑεωρήματα, χαὶ φρενὶ χατασχεῖν χαὶ μνήμῃ τὰ 

παραδοϑέντα ταμιεύεσθαι. νυνὶ δ᾽ εἰσὶν ,..οἱ λάχχοι συντετριμμένοι“, 20] 

10 τουτέστι πᾶσαι τῆς ἀναγώγου ψυχῆς αἱ δεξαμεναὶ τεϑραυσμέναι χαὶ 

διαρρέουσαι, μὴ δυνάμεναι συσχεῖν χαὶ φυλάξαι τὴν τῶν οἴων τε ὠφε- 

λεῖν ἐπιρροήν. 

(31.) Ἃ μὲν οὖν περὶ πηγῶν χαιρὸς ἦν εἰπεῖν λέλεχται. πάνυ 202 

δ᾽ ἐξητασμένως τὴν Λγαρ εἰσάγουσιν οἱ χρησμοὶ εὑρισχομένην μὲν ἐπὶ 

ι5 τῆς πηγῆς (ἄϑθη. 10,1), οὐχ ἀρυτομένην δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῆς. οὔπω 1άρ 

ἐστιν ἱἰχανὴ ψυχὴ προχύπτουσα τῷ σοφίας ἀχράτῳ ποτῷ χρῆσϑαι, πλη- 

σίον δ᾽ οὐ χεχώλυται ποιεῖσ))αι τὰς διατριβάς. ἔστι δὲ χαὶ λεωφόρος 308 

πᾶσα ἢ χατὰ παιδείαν ὁδὸς ἐχυρωτάτη χαὶ εὐερχεστάτη. διύ φησιν 

Σοὺρ“ οὐν τῇ ὁδῷ αὐτὴν εὑρεϑῆναι (1014.), τεῖχος δὲ ἣ εὐϑυσμὸς 

50 ἑρμηνεύεται Σούρ. ἐνλαλῶν οὖν ὁ ἔλεγχος τῇ ψυχῇ φησιν αὐτῇ᾽ 
-" 

»πόϑεν ἔρχῃ» χαὶ ποῦ πορεύγ“ (14. 8). τοῦτο δ᾽ οὐχ ἐνδοιάζων 

χαὶ οὐ πυνθανόμενος μᾶλλον. ἢ δυσωπῶν χαὶ ὀνειδίζων προφέρεται" 

ϑέμις γὰρ οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν χαϑ᾿ ἡμᾶς ἀγγέλῳ. σημεῖον δέ" χαὶ τὰ 304 

χατὰ γαστρός, ἅπερ ἄδηλα γενέσε', σαφῶς οἶδεν ἐν οἷς φησιν" οἰδοὺ σὺ 

25 ἐν γαστρὶ ἔχεις, χαὶ τέξῃ παιδίον, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισμαήλ“ 

1 ἰδίους Η', ἑοτῖ. τϑοῖθ ὥ οἱ σοφοί οπι. Ϊ, 4. ἐπιστήμης σΟπίοῖο 
4. ὃ ἀναδιδόντα σοηϊοῖο ὃ ἑαυτῶν ἃ: αὐτῶν Η', αὑτῶν Η 8. αἷῖ. χαὶ] ὡς 

Οὐδ, πἰβὶ ροιυ5 ἀθοδὲ ρᾶγί. {(χελευόντων Νίδηρ., παραινούντων ὁοῃϊοϊο) φρενὶ 63 

ἴῃ Γμ5.: φέρει Η, φρεσὶ σοι οῖο 8. δέ εἰσιν Η 10 ἐναγώγου Η 
αἱ οἴῃ Υ̓ 11 συσχεῖν Ο(ΙΔηρ.)}: τυχεῖν Η 12 ἐπιρροεῖν Η! 

13 ἦν οὔ. Τάγη. 14 δηΐθ τὴν τὰβ. 2. {π|, ἃ ἄγουσιν Η 

158 ἀρυτομένην Ο: ἀρρυομένην Η, ἀρυομένην ν 10 ψυχὴ 0Η: πηγὴ Ἱν 18 ἡ 
ΟἸΏΟΥ 19 εὐϑυσμός δυβρθοίι πὶ 20 ἐνλαλῶν (Η1,3: χαὶ λαλῶν 1,1, ἐχλαλῶν 
γ, ἐντυχὼν οσοηϊ. Νηρ, συλλαλῶν οοηϊ. (Ὅδη, ἐνομιλῶν γεὶ ἐνδιατρίβων οοπϊοῖο 

25. ἀγγέλων Ο, ἐλέγχῳ εοπὶ. Νδηρ, 24 χατὰ οἴῃ. Ι, 25 τέξεις Η 

ὅ-τ- Ονίφενες Ἄοοπίγα (εἰς, 1} 44 μ. 551: οἱ δίχαιοι λάχχους μὲν οὐ χατασχευάζουσι, 

φρέατα δὲ ὀρύσσουσι, τὴν ἐνυπάρχουσαν γῆν (16. πηγὴν) καὶ ἀρχὴν τῶν ποτίμων ἀγαϑῶν 
ἐξευρεῖν ζητοῦντες. 
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(ἰθ14. 11). τὸ γὰρ γνῶναι, ὅτι τὸ χυοφορούμενον ἄρρεν ἐστίν, οὐχ 

ανϑρωπίνης δυνάμεως, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ τὴν προαίρεσιν ἦ χρήσεται τοῦ 

βίου ὁ μήπω γεγενημένος, ὅτι ἀγροῖχης, ἀλλ᾽ οὗ πολιτιχὴ χαὶ ἥμερος. 

τὸ ,πόϑεν οὖν ἔρχῃ“ πρὸς ἐπίπληξιν λέγεται τῆς ἀποδιδρασχούσης 

ψυχῆς τὴν ἀμείνω χαὶ χυρίαν Ἰνώμην, ἧς ϑεραπαινὶς οὐ λεγομένη μᾶλλον 

ἢ ἔργοις ὑπάρχουσα μέγα χλέος ἔμελλεν [ἐξ]οἴσεσϑαι. ι,,ποῖ δὲ χαὶ 

πορεύῃ“; τὰ ἄδηλα μετατρέχεις, τὰ δμολογούμενα ἀπορρίψασα. χαλὸν 

οὖν αὐτὴν ἐπαινέσαι χαίρουσαν ἐπὶ νουϑεσίᾳ" δείγματα δὲ τοῦ χαίρειν 

ἐξενήνοχε τό τε μὴ χατηγορῆσαι τῆς δεσποίνης χαὶ τὸ τὴν αἰτίαν ἀνα- 

ϑεῖναι ἑαυτῇ τοῦ δρασμοῦ χαὶ τὸ μὴ ἀποχρίνασϑαι πρὸς τὸ δεύτερον 

πύσμα τὸ ,ποῦ πορεύῃ ;“ ἄδηλον γάρ, περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ἐπέχειν ἰ ἀσφα- 

λές τε χαὶ ἀναγχαῖον. (38.) ἀποδεξάμενος οὖν τῆς πειϑαρχίας αὐτὴν 

ὃ ἔλεγχος οἀποστάφηϑι πρὸς τὴν χυρίαν σου“ φησί: λυσιτελὲς γὰρ τῇ 

μανϑανούσῃ ἢ τῆς διδασχούσης ἐπιστασία χαὶ τῇ ἀτελεῖ ἢ παρὰ φρο- 

νήσει δουλείαιυ ὅταν δ᾽ ὑποστρέψῃς. οταπεινώϑητι ὑπὸ τὰς χεῖρας 

αὐτῆς “ (ἰὈϊ4. 9) χαλὴν ταπείνωσιν φρονήματος ἀλόγου χαϑαίρεσιν 

περιέχουσαν. οὕτως γὰρ πραὐτόχοις ὠδῖσιν ἄρρενα γενεὰν ἀποχυήσεις, 

ὄνομα ᾿Ισμαήλ (1014. 11), ἀχοαῖς ϑείαις σωφρονισϑεῖσα" ἑρμηνεύεται 

γὰρ ᾿Ισμαὴλ ἀχνὴ ϑεοῦ. ἀχοὴ δ᾽ ὁράσεως τὰ δευτερεῖα φέρεται, ὅρασιν 

δὲ ὁ γνήσιος υἱὸς χαὶ πρωτόγονος ᾿Ισραὴλ χεχλήρωται: μεταληφϑεὶς 

γάρ ἐστιν ὁρῶν ϑεόν. ἀχούειν μὲν 1ὰρ χαὶ ψευδῶν ὡς ἀληϑῶν ἔνεστιν, 

ὅτι ἀπατηλὸν ἀχοή, ἀψευδὲς δ᾽ ὅρασις, ἧ τὰ ὄντα ὄντως χατανοεῖται. 

τὸν δὲ γεννηθέντα τρόπον χαραχτηρίζει διά τε τοῦ λέγειν ἀγροῖχον 

ἔσεσϑαι, ὡς ἄν ἀγροιχόσηφον, αἥπω τῆς τιϑασοῦ χαὶ πολιτιχῆς ὄντως 

μοίρας ἠξιωμένον --- αὕτη δέ ἐστιν ἀρετή, δι᾿ ἧς πέφυχεν ἡμεροῦσϑαι 

τὸ ἦϑος ---, χαὶ διὰ τοῦ φάσχειν- ,α χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας χαὶ αἱ 

χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν“ (14. 123)" σοφιστοῦ γὰρ βούλημα τοῦτο 

τὸ λίαν σχεπτιχὸν ἐπιμορφάζοντος χαὶ λόγοις χαίροντος ἐριστιχοῖς. οὗτος 

χαὶ πάντας βάλλει τοὺς ἀπὸ τῶν μαϑημάτων, ἰδία τε ἐχάστῳ χαὶ χοινῇ 

Ὡ τὸ 6 οοττ. 63, τὸ οχ τὰ σοτγ, ΗΞ 8. γεγεννημένος Η3 ἀγροῖχος.. 

πολιτιχὴ καὶ ἥμερος 5ογίρδὶ: ἄγροιχον ... πολιτιχὴν χαὶ ἥμερον οοἕά, 4 ἐπί- 

πληξιν ΤΌτγη.: ἐπιπλήξεως οοθά. 6. ἐξ 5θ]8ὶ Ροβί ποῖ γὰ8. ἰὴ α, ποῦ 

σοπίοῖο 8 νουϑεσίᾳ Τύγη.: νουϑεσίαν οοὐά, τοῦ οι. (ἱ 11 ποῖ ἃ 
12 πειϑαρχείας Η 17 πρωτοτόχοις Μίδηρ. 18 σωφρονισϑεῖσαν Μδηρ. 

21] ἐστιν οὐ. (ἃ, 8βορᾳ. μοβί ϑεὸν 8. 8. ἑρμηνεύεται (13 ἀληϑῶς (13 Τάγη. 

21. 232 ἔνεστι τί ἀπατηλὸν (ὁ 92 δ᾽ 6": οὐ. ΟἾΥ πάντως 28 τοῦ] 
Τυτη. ἄγροιχον Η 24 τιϑασοῦ 5Ξογ]ρ5ὶ: ϑιάσσου Οὐ, ϑείας Η 90 δ᾽ ἐστὶν Η 
26 τοῦ {1{{Π3}): τοῦ τὸ Η', τὸ Τατγη. 8. οὕτως Η 

10 

Ρ. δ11 Ν. 

18 

τὸ 
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πᾶσιν ἐναντιούμενος, χαὶ βάλλεται πρὸς ἁπάντων, εἰχότως ἀμνυνομένων 

ὡς ὑπὲρ οἰχείων ἐχγύνων ὧν ἔτεχεν αὐτῶν ἢ Ψυχὴ δογμάτων. ἀλλὰ 31] 

χαὶ τρίτον προσυπογράφει χαραχτῆρα φάσχων" ,χατὰ πρόσωπον πάντων 

τῶν ἀδελφῶν χατοιχήσει““ (Ἰ014.), μονονοὺχ ἄντιχρυς ἐπιδειχνύμενος 
δ τὴν ἀντιπρόσωπον διαμάχην χαὶ ἀντίστασιν αἰώνιον. ἥ χυοφοροῦσα 

οὖν τὸν συφιστὴν λόγον ψυχή φησι τῷ λαλοῦντι πρὸς αὐτὴν ἐλέγχῳ" 

»σὺ ϑεὸς ὁ ἐπιδών με΄ (1014. 13), ἴσον τῷ σὺ ποιητὴς εἰ τῶν ἐμῶν 

βουλημάτων χαὶ ἐχγόνων, χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" ἐλευϑέρων μὲν γὰρ χαὶ 212 

ἀστῶν ὡς ἀληϑῶς ψυχῶν ὁ ἐλεύϑερος χαὶ ἐλευϑεροποιὸς δημιουργός, 

10 δούλων δὲ δοῦλοι" ἄγγελοι δ᾽ οἰχέται ϑεοῦ, νομιζόμενηοι πρὸς τῶν ἔτ᾽ 

ἐν πόνοις χαὶ δουλείαις ὑπαρχόντων ϑεοί ,,διὰ τοῦτο“ φησίν  ἐχάλεσε 

τὸ φρέαρ φρέαρ οὗ ἐνώπιον εἶδον “ (ἰνϊά4. 14). ἀλλ᾽ οὐχ ἔμελλες, ὦ 218 

Ψυχὴ προχόπτουσα χαὶ τῇ τῶν ἐγχυχλίων ἐπιστήμῃ προπαιδευμάτων 

ἐμβαϑύνουσα, χαϑάπερ διὰ χατόπτρου τῆς παιδείας τὸν αἴτιον τῆς 

15 ἐπιστήμης ἰδεῖν οἰχειότατος δὲ χαὶ ὁ τοῦ τοιούτου φρέατος τύπης , ἐν 

μέσῳ Καδης χαὶ Βαραδ“ (1014. 14): ἑρμηνεύεται δὲ Βαρὰδ μὲν ἐν 

χαχοῖς, Κάδης δὲ ἀτία' μεϑόριος γὰρ ἁγίων χαὶ βεβήλων ὁ ἐν προχο- 

παῖς, ἀποδιδράσχων μὲν τὰ φαῦλα, μήπω δ᾽ ἱχανὸς ὧν τελείοις συμ- 

βιοῦν ἀγαϑοῖς. 

2 ὡς οπ). Η 4 οὐχ 8.5. (5, ἔθη τὰβ, 2. {{{. ὃ τὴν ἴῃ τὰβ. Η αἰώνιον] 
ἐναντίων οὐπὶ. γο] τῶν δογμάτων δι, Μδηρ. 8 ἐχγόνων] ἔργων ἐομὶ. Μδηρ. 

10 ἔτ᾽ οἴω. Η 18 τῇ Ηἷ: οἵα. ΘΠ’ 15 τοῦ οι. Η 10 Κάδδης Η ι 
11 χαχοῖς (1Π|: χοινοῖς ΤΌτη. Κάδδης Η 19. φίλωνος περὶ φυγῆς καὶ εὑ- 

ρέσεως 5 βογοῖι α 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΧΌΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΩΝ ΕΝΕΚΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 

Ι (1.9), Εγένετο ᾿Αβραὰμ ἐτῶν ἐνενήχοντα ἐννέα, χαὶ ὥφϑη χύριος 1 ρ.518Ν. 

τῷ ᾿Αβρχὰμ χαὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ ϑεός σου“ (θη. 17.1). ὃ 

ἐννέα πρὸς τοῖς ἐνενήχοντα ἀριϑμὸς ἑχατοντάδος γείτων ἐστίν, ἢ τὸ αὐτο- 

μαϑὲς ἐπέλαμψε γένος, ᾿Ισαάχ, εὐπαϑειῶν ἀρίστη. χαρά" τῷ τὰρ ἔχα- 
2 τονταετεῖ γίνεται. ἔστι δὲ χαὶ Λευιτιχῆς φυλῆς ἱερεῦσιν ἀπαρχὴ διδο- ὅ 

μένη" δεχάτας γὰρ λαβόντες, ἀπὸ τούτων ὡς ἄν ἀπ᾽ οἰχείων χαρπῶν 

ἑτέρας ἀπάρχονται ἑχατοστὸν λύγων περιεχούσας (Νυ. 18,326). προ- 

χηπῆς μὲν γὰρ δεχάς, ἑχατοντὰς δὲ τελειότητος σύμβολον. σπεύδει δὲ 

ὁ μέσος ἀεὶ πρὸς ἀχρότητα, φύσεως εὐμοιρίᾳ χρώμενος" ᾧ φησιν ὀφϑῆναι 

8. τὸν τῶν ὅλων χύριον. ἀλλὰ μὴ νομίσῃς τοῖς σώματος ὀφθαλμοῖς 10 

Ἰίνεσϑαι τὴν προσβολήν --- οἱ μὲν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ μόνα ὁρῶσι, τὰ δ᾽ 

αἰσϑητὰ σύγχριτα, φϑορᾶς ἀνάμεστα, τὸ δὲ ϑεῖον ἀσύγχριτον, ἄφϑαρτον 

-, ἀλλὰ τὸ δεχόμενον τὴν ϑείαν φαντασίαν τὸ τῆς ψυχῆς ἐστιν ὄμμα. 

4 χαὶ γὰρ ἄλλως ὅσα μὲν οἱ σώματος ὀφθαλμοὶ [ ϑεωροῦσι, συνεργῷ φωτὶ ρ. 519 Μ. 

χρώμενοι χαταλαμβάνουσιν, ὃ διαφέρει τοῦ ϑ᾽ ὁρωμένου χαὶ τοῦ ὁρῶντος " 15 

ὅσα δὲ ἢ ψυχή, αὐτὴ δι᾿ ἑαυτῆς ἄνευ τινὸς ἄλλου συμπράξεως" αὐτὰ 

περὶ --- μετονομάζονται ἃ, τοῦ αὐτοῦ Φίλωνος ᾿Ιουδαίου περὶ... .. μετονομάζονται Β 

1 Αβραὰμ ρογ τοΐαπι ᾿ἰθγαια ΑΒ ἐννενήχοντα οσοὐά,, ἴΐοιη Ἰΐπ. 9 
ὦ ὃ ϑεός σου Β: ϑεὸς σός Α οἱ 5. ὃ 18. 37, 390, ὃ]. βορὰ ὁ ϑεός σοῦ ΤΧᾺΧ οἱ ῬΒῖο 

γ0}]. Πρ. ὃ4,9. οἱ. νο]. 1Ὲ ρ. 180,39 Μαηρ. ὅ χαὶ (ὑπὸ) ὁοοπὶ. Μδηρ. 

1 ἀπάρχονται ἑτέρας Β ἑχατοστὸν Μδηρ.: ἑχατὸν οοὐα. ἴ. 8 ἀπῖθ προχοπῆς 

τῷϑ. ὃ. ππ|| ἴῃ Β, χαὶ ἐχ Οἱ]. 49. δα, Νίδῃρ. 19. μγιιβ τὸ ὃ: τὸν ἡ 14 μὲν 

οἱ Βοτίρβὶ : μόνοι σοὐά, 
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γὰρ ἑαυτοῖς ἐστι φέγγος τὰ νοούμενα. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὰς ἐπι- ὅ 

στήμας διδασχύμεϑα" ὃ 1ὰρ νοῦς τὸ ἄχλειστον χαὶ ἀχοίμητον προσβαλὼν 

ὄμμα τοῖς δόγμασι χαὶ τοῖς ϑεωρήμασιν εἶδεν αὐτὰ οὐ νόϑῳ φωτί, γνησίῳ 

δὲ ὅπερ ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἐξέλαμψεν. ὅταν οὖν ἀχούσῃς ὀφϑέντα ϑεὸν ἀν- 6 

ϑρώπῳ, τοῦτο γίνεσϑαι νόει χωρὶς φωτὸς αἰσθητοῦ" νοήσει γὰρ τὸ νοη- 

τὸν εἰχὸς μόνον χαταλαμβάνεσϑαι. πηγὴ δὲ τῆς χαϑαρωτάτης αὐγῆς 

ϑεός ἐστιν: ὥσϑ᾽ ὅταν ἐπιφαίνηται ψυχῇ, τὰς ἀσχίγυς χαὶ περιφανε- 

στάτας ἀχτῖνας ἀνίσχει. (2.) μὴ μέντοι νομίσῃς τὸ ὄν, ὅ ἐστι πρὸς 

ἀλήϑειαν ὄν, ὑπ᾽ ἀνθρώπου τινὸς χαταλαμβάνεσϑαι. ὄργανον γὰρ οὐδὲν 
10 ἐν ἑαυτοῖς ἔχομεν. ᾧ δυνησόμεϑα ἐχεῖνο φαντασιωϑῆναι, οὔτ᾽ αἴσϑησιν 

οι 

“ 

-- αἰσϑητὸν γὰρ οὐχ ἔστιν --- οὔτε νοῦν. Μωυσῆς οὖν ὁ τῆς ἀειδοῦς 

φύσεως ϑεατὴς [χαὶ ϑεόπτης) --- εἰς γὰρ τὸν Ἰνόφον φασὶν αὐτὸν οἱ 

ϑεῖοι χρησμοὶ εἰσελϑεῖν (Εχοά. 20,21), τὴν ἀόρατον χαὶ ἀσώματον οὐσίαν 

αἰνιττόμενοι --- πάντα διὰ πάντων ἐρευνήσας ἐζήτει τὸν τριπόϑητον χαὶ 

ι5 μόνον ἀγαϑὸν τηλαυγῶς ἰδεῖν. ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν εὔρισχεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμ- 8 

φερῇ τινα ἰδέαν τῷ ἐλπιζομένῳ, τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων διδασχαλίαν ἀπο- 

“νοὺς ἐπ᾽ αὐτὸ καταφεύγει τὸ ζητούμενον χαὶ δεῖται λέγων: ,ἐμφαάνισόν 

μοι σεαυτόν, ᾿᾿νωστῶς ἴδω σε΄ (Εχοά. 33,13)" χαὶ ὅμως ἀμοιρεῖ τῆς 

προϑέσεως, αὐταρχεστάτης δωρεᾶς τῷ ϑνητῶν ἀρίστῳ γένει νομισϑείσης 

20 τῆς (τῶν) μετὰ τὸ ὃν σωμάτων τε ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων ἐπιστήμης. 

λέγεται γάρ’ οὔψει τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐχ ὀφθήσεταί 9 

σοι“ (ἰδ 14. 23), ὡς τῶν ὅσα μετὰ τὸ ὃν σωμάτων τε ὁμοῦ χαὶ πραγμά- 

1 φέγγος] ροβὲ φ τᾶβ, ἴῃ Β 8 νοήτῃς τὸ ὄν, ὅπερ πρὸς ΠΌΘΒΟΙΕΙ 9. ὄρ- 

γανον Μδῃρ.: ὁρᾶν σοὐὰ. 10 φαντασιωϑῆναι Οὐμη : φαντασιασϑῆναι οοὐι. 
11 γὰρ ὁχ Οοἶβὶ. 45 οἱ οοάΐεθ χοη. (0}}. Νονὶ 14 Μαῃρ.: οὖν ΑΒ ἔστιν] ἦν 
Ηοσβε. γοῦν 80ΓΙρ51: ἰσχὺν σοαα. Μωσῆς εοὐὰ. 12 χαὶ ϑεόπτης 
5360]. ΟΟἸ ἢ, χαὶ ϑεοπρόπος οσὐηῃϊοϊθῦδϑιη αὐτόν φασιν Β 13. ϑεῖοι Ὁ) : 01}. 
εοὐά, χαὶ ἀσώματον Ὁ: οπι. οὐδέ. 1 ἀγαϑὸν Ὁ: οἴῃ. οοὐὲ. 

10 τῶν ἐλπιζομένων ἨοοΒο ἢ. 18 γνωστῶς] εἰ 5. 5. Β, ἵνα δα. ΗἸοΝίον 

ὅμως Ὁ: ὁμοίως εοὐά. 19 ϑνητῶν Μδηρ.: ϑνητῶ εοὐα, 20 τῶν 

δὐαϊαϊ 

12---19. 158,23 ΠῸ [0]. 44. ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων ΠῈ [0]. δῦ τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν 

μετονομαζομένων ὈῊ [0]. ὑν τοῦ αὐτοῦ: τὸν Μωυτῆν φασιν οἱ ϑεῖοι χρησμοὶ εἰς τὸν γνό- 
φον εἰσελθεῖν, τὴν -. «ον διὰ πάντων ἐρευνήσαντα (διερευνήσαντα Π)}Ε) τὸ μόνον ἀγαϑὸν 

ἰδεῖν μὴ ἰσχῦσαι" ἐπειδήπερ οὐδὲν εὕρισχεν (ηὕρισχεν ΠῈᾺ) οὐδὲ ἐμφερῆ τινα ἰδέαν (ἰδεῖν 

Ὠσ ΠΗ) ἐν τῷ ἐλπιζομένῳ ...... προϑέσεως τῷ μὴ πεφυχέναι ὁρᾶσϑαι τὸ ὄν (ϑεόν ΠῈ). 

βίγοιηβ τῷ --- ὄν οΐω ἰὼ ἰοχία ᾿ἴη. ὃ αὐάοίναη, πη ὃχ ρΡ. 108,2. Πιχίββο νϑυὶ ϑ α  π|5 ῳ Ὶ 

Ρυΐο. 
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των εἰς χατάληψιν ἐρχομένων, εἰ χαὶ μἢ πάντα ἤδη χαταλαμβάνεται, 

10 μόνου δ᾽ ἐχείνου μὴ πεφυχότος ὁρᾶσϑαι. χαὶ τί ϑαυμαστόν, εἰ τὸ ὃν 

ἀνϑρώποις ἀχατάληπτον, ὁπότε χαὶ ὃ ἐν ἑχάστῳ νοῦς ἀγνωστος ἡμῖν: 

τίς γὰρ ψυχῆς οὐσίαν εἶδεν; ἧς ἢ ἀδηλότης μυρίας ἔριδας σοφισταῖς 
ἐγέννησεν ἐναντίας εἰσηγουμένοις Ἰνώμας ἢ καὶ ὅλοις γένεσιν ἀντιστα- 5 

1 τούσας. ἦν οὖν ἀχόλουϑον τὸ μηδ᾽ ὄνομα χύριον ἐπιφημισϑῆναι δύνα- 

σϑαι τῷ ὄντι πρὸς ἀλήθειαν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι φιλοπευστοῦντι τῷ [ προ- ρΡ. 580 Μ. 

φήτῃ, τί τοῖς περὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ζητοῦσιν ἀποχριτέον, φησὶν ὅτι 

»ἐγώ εἰμι ὁ ὧν“ (Κχοά. 3,14), ἴσον τῷ εἶναι πέφυχα, οὐ λέγεσθαι. 

12 τοῦ δὲ μὴ παντάπασιν ἀμοιρῆσαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος προσρήσεως 10 

τοῦ ἀρίστου, δίδωσι χαταχρῆσϑαι ὡς ἂν ὃ ὧν ὀνόματι τοιούτῳ «χύριος ὃ 

ϑεὸς“ τῶν τριῶν φύσεων, διδασχαλίας, τελειότητος, ἀσχήσεως, ὧν σύμ- 

βολα ᾿Αβραάμ, ᾿Ισαάχ, ᾿Ιαχὼβ ἀναγράφεται. «τοῦτο γάρ μου“ φησίν 

οὔνομα αἰώνιον“ ὡς ἂν ἐν τῷ χαϑ᾽ ἡμᾶς αἰῶνι ἐξεταζόμενην, οὐχ ἐν τῷ 

πρὸ αἰῶνος, ,χαὶ μνημόσυνον“, οὐ τὸ πέρα μνήμης χαὶ νοήσεως ἱστάμενον, 1Ὁ 

13 χαὶ πάλιν ,γενεαῖς““ (14. 15), οὐ φύσεσιν ἀγενήτοις. χαταχρήσεως γὰρ 

ὀνόματος ϑείηυ δεῖ τοῖς εἰς τὴν ϑνητὴν γένεσιν ἐλϑοῦσιν, ἵν᾽, εἰ χαὶ μὴ 

πράγματι, ὀνόματι γοῦν προσερχόμενοι ἀρίστῳ χατ᾽ αὐτὸ χησμῶνται. 

δηλοῖ δὲ χαὶ λόγιον ἐχ προσώπου ϑεσπισϑὲν τοῦ τῶν ὅλων ἡγεμόνος 

περὶ τοῦ μηδενὶ δεδηλῶσϑαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύριον. οὥφϑην“ φησί 30 

3. ἀκχατονόμαστον Ὁ 4 τίς γὰρ Ὁ: ἐστι. τίς οοὐά. ὃ ἢ [οτγῇ. ἀδθ]. 

Ἴ πρὸς ἀλήϑειαν ἀπίθ αἰῖ. τῷ αὐά. οοὐά., οἵα, Ὦ 8 τί οἵη. ΒΕ .Ο τοῦ ἢ: οἴῃ. 

οοὐά. ὅτι οἵα. ἢ 9. ἴσον τῷ] εἰς ὧν τὸ ὈᾺ 10 ἀμοιρῆσαι Ὁ (ἴΔῃρ.): 
ἀφαιρῆσαι οοἀά. τῶν Ὁ: οτῃ. οοὐά. 11 ἀρρήτου σοηΐ. δηρ. δίδωσι ἢ 

(Ποό86}ν.): δίδωμι οοὐά. χαταχρήσασϑαι Ὦ χαταγρῆσϑαι ὁ ἀχατονόμαστος 
ὧν σοπίοϊο ἄν Ὁ (ΠῚ 65.},.}: ἐν οσοαά, ὁ ὧν Ὠ: οἱ. εσοἠὰ, τοι- 

οὗτω ἢ: τῶ χυρίω σοὐὰ, 12 τελειότητος ἢ: ὁσιότητος οοι 18 ᾿Ιαχὼβ "Ὁ: 

χαὶ ᾿Ιαχὼβ τοσά, μου ἈΠ: οἵω. οοὐά. 14 ἄν 1): οἵη. οοὐά. 1ὃ πέρα "Ὁ: 
πέραν εοσά, 106 χαὶ πάλιν --- ἀγενήτοις οἴη. ἢ χατὰ χρῆσιν 1) 

117 ϑνητὴν ἢ (Μαπηρ): ὠνητὴν σοι, 11. 18 ἐλϑοῦσιν εἰμὶ χαὶ πράγματι Ὁ) 

18 προσερυόμενοι 1), προσχρώμενοι σοηΐ. Μδηρ,., προσεχόμενοι σοπϊ. ΟΠ 20 τὸ 
Βογρβὶ: τὸ ὃν ΠΕ, ἀνθρώπων ΠῸ ((οτί, βογῖν, ἀνθρώπων τὸ), οἴη. οοὐά, ὄνομα Ὁ: 
ὀνόματι ὁοοὐά,, ὄνομά τι ΗοΘΒοΝ.. χύριον ) (Πο680}.}: χυρίω οοὐά. 

90. 159,1 ὥφϑην --- αὐτῶν καὶ Π) ; οπ!. οοὐά, 

--Α ὨῸ (0]. 224τ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων ΠΕ [0]. 222 νυ: τί ϑαυ- 

μαστόν ..... εἶδεν. 1-ὃ9. ρογεσὶς ΘΘΕ 1. α.: οὐχ ὁρᾷς --- λέγεσϑαι. 
1---12 ΠῸ (0]. 294 τ τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων: φιλοπευστοῦντι 

τῷ προφήτῃ τοῖς περὶ --- χοσμοῦνται (510). “0 ---129,2 μογσὶε ΠῸ ΒΒ ρμοβὲ Ἰοουμ 

δ Ἰἴη. 1---9 αἰϊαΐατῃ : περὶ δὲ τοῦ μηδενὶ --- αὐτοῖς, 
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»πρὸς ᾿Αβραὰμ χαὶ ᾿Ισαὰχ χαὶ ᾿Ιαχὼβ ϑεὸς ὧν αὐτῶν, χαὶ τὸ ὄνομά 

μοῦ χύριον οὐχ ἐδήλωσα αὐτοῖς“ (Εχοά. 6,3). τοῦ γὰρ ὑπερβατοῦ 

μετατεϑέντος ἑξῆς ἄν τοιοῦτος εἴη λόγος- οὔνομά μου τὸ χύριον οὐχ 

ἐδήλωσα αὐτοῖς“, ἀλλὰ τὸ ἐν χαταχρήσει διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. οὕτω 14 

ὃ μέντοι τὸ ὃν ἄρρητόν ἐστιν, ὥστ᾽ οὐδὲ αἱ ὑπηρετούμεναι δυνάμεις χύριον 

ὄνομα ἡμῖν λέγουσι" μετὰ γοῦν τὴν πάλην, ἣν ὑπὲρ χτήσεως ἀρετῆς ὁ 

ἀσχητὴς ἐπάλαισε, φησὶ τῷ ἀοράτῳ ἐπιστάτῃ: «ἀνάγγειλόν μοι τὸ ὄνομά 

σου“, ὁ δὲ εἶπεν" οἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου: (θφη. 32,29), 

χαὶ οὐ μηνύει τὸ ἴδιον χαὶ χύριον. ἀπόχρη γάρ σοι, φησίν, ὠφελεῖσθαι 

10 χατὰ τὰς ἐμὰς εὐφημίας, τὰ δὲ γενητῶν σύμβολα, ὀνόματα, μὴ ζήτει 

παρὰ φύσεσιν ἀφϑάρτοις: (3.) μήτ᾽ οὖν διαπόρει, εἰ τὸ τῶν ὄντων 1δ 

πρεσβύτατον ἄρρητον, ὁπότε χαὶ ὁ λόγος αὐτοῦ χυρίῳ ὀνόματι οὐ ῥητὸς 

Ρ. ὅϑ]1 Μ. ἡμῖν: χαὶ μὴν εἰ ἄρρητον, χαὶ [ ἀπερινόητον χαὶ ἀχατάληπτον: ὥστε 

τὸ οὥφϑη χύριος τῷ ᾿Αβραὰμ“ (6θη. 17,1) λέγεσϑαι ὑπονοητέον οὐχ 

15 ὡς ἐπιλάμποντος χαὶ ἐπιφαινομένου τοῦ παντὸς αἰτίου --- τίς γὰρ ἀν- 

ϑρώπειος νοῦς τὸ μέγεϑος τῆς φαντασίας ἱχανός ἐστι χωρῆσαι; --- ἀλλ᾽ 

ὡς μιᾶς τῶν περὶ αὐτὸ δυνάμεων, τῆς βασιλιχῆς, προφαινομένης" ἣ γὰρ 

χύριος πρόσρησις ἀρχῆς χαὶ βασιλείας ἐστί. νοῦς δὲ ἡμῶν ἡνίχα ἐχαλ- 1 

δάιζε μετεωρολεσχῶν, τῷ χύσμῳ τὰς δραστηρίους ἦν περιέπων δυνάμεις 

20 ὡς αἰτίας" γενόμενος δὲ μετανάστης ἀπὸ τοῦ Χαλδαϊχοῦ δόγματως ἔγνω 

ἡνιοχούμενον χαὶ χυβερνώμενον αὐτὸν ὑπὸ ἡγεμόνος, οὗ τῆς ἀρχῆς φαν- 

. τασίαν ἔλαβε. διὸ λέγεται ,ὥφϑη“ οὐ τὸ ὄν, ἀλλὰ χύριος" οἷον ἐφάνη 17 

2 χύριον Ὁ: οπι. οοἀα., χύριος ὁχ ΠΙΧῚΧ Ηοδβο. ὃ τὸ ὃν Α: τα8. 8 1{|. Β 
ἐστι οὐδ᾽ Β ὑπηρετοῦσαι σοπίοϊο ὃ. 6. (τὸν κύριον ὄνομα ζαὑτῶν) 
σοηΐοῖο 1 ἀρρήτῳ τοηϊ. δῃρ. ἐπιστάτῃ) παλαιστῇ οοῃίοϊο (ν. ὃ 44) 

8 τοῦτο οοὐά.: οἵη. Ὁ 9. χαὶ οὐ --- χύριον οἴῃ. Ὦ σοι 1): οἵη. οὐ. 
ὠφελεῖσϑαι φησὶ ὈᾺ 10 χατὰ Οοἴ5!. (ν. Μαηρ.): καὶ ΑΒ, οὐ. ἢ εὐφημίας ΠᾺ: 
εὐφημήσεις 0, ὑφηγήσεις οοὐά., τὴρ. 6 γενητῶν Β3: γεννητῶν ΑΒ' 
1 μηδ᾽ εοπίεῖο, μὴ γοῦν οοηΐ. Οὐδ 12 πρεσβύτατον ἢ (Μδηρ.): πρεσβύτερον 

εοἀά. χαὶ Ὁ: οἴῃ. οοὐά, οὐ ῥητὸς] ἄρρητος ὈᾺ 18 χαὶ μένει ἄρρητος 
(ἄρρητος οὐ. ὈῈ) χαὶ ἀπερινόητος ἢ χαὶ ἀκατάληπτον βοτγὶ μ5ὶ: καὶ ἀχατάληπτος 
Ὁ, οὦ. Ἄοοὐὰ. 12 πάντων οοηϊοῖο 10 (ταύτης) τῆς σοπῖοῖο 

ι1 αὐτὸ Β (Μ8ηρ.): αὐτὸν α 19 τὰ χόσμου τὰς Μδηρ., τὰς ἐν τῷ χόσμῳ ὄραστη- 
ρίους περιεῖπεν σοπίοίο περιέπων Μδηρ,: περιιππεύων οοὐά. 

ῦ---1ὸ ρογσὶς ΟΕ Ἰ, ο.: οὕτω χαὶ ᾿Ιαχὼβ μετὰ τὴν πάλην μαϑεῖν ἐθέλων ἤκουσεν (ἤχουεν [)0) 

ἵνα τί --- εὐφημίας. 11--Τῷ 6 [ὁ]. 44ν, ΠῈ ΠΗ ροβὶ ἰοσυιῃ δ] ᾿. 151,12 αἰ ]δίωιτη: τί 

διαπορεῖς, εἰ --- ἀκατάληπτος. Μδης. ἴαϊβο ἱγαριπδπίμμη, ἀυοά πῃ Ὁ βθαυϊίογ ὁχ ᾿ἰῦγο ἐθ 

Ργάθιῃ. οἵ ροθη. ὃ (11414,20 ---ὔῷ Μ.} ἀδρτγοπιρίθτω, ποβίτο ᾿ἰ στο ᾿πβογθη ἢ 6886 οοπί οἰ , 
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ὃ βασιλεύς, ἐξ ἀρχῆς μὲν ὧν, οὔπω δὲ τῇ ψυχῇ Ἰνωριζόμενος, ἣ καὶ 

ὀψιμαϑὴς μέν, οὐ μὴν εἰσάπαν ἀμαϑὴς διετέλεσεν, ἀλλ᾽ ἐφαντασιώϑη 

18 τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀρχὴν χαὶ πγεμονίαν. φανεὶς δ᾽ ὁ ἄρχων ἔτι μᾶλλον 

εὐεργετεῖ τὸν ἀχροατὴν χαὶ ϑεατὴν φάσχων" ,.,ἐγώ εἰμι ϑεὸς σός“ (θη. 

11, 1). τίνος τάρ, εἴποιμ᾽ (ἄν), οὐ ϑεὸς ὑπάρχεις τῶνδε ὅσα εἰς γένεσιν ὃ 

ἦλϑεν; ἀλλὰ διδάξει με ὁ ὑποφήτης αὐτοῦ λόγος, ὅτι οὐ περὶ τοῦ χόσμου 

νῦν λέγει, οὗ δημιουργὸς πάντως ἐστὶ χαὶ ϑεός, ἀλλὰ περὶ ἀνθρωπίνων 

19 ψυχῶν, ἃς οὐ τῆς αὐτῆς ἐπιμελείας ἠξίωχε. διχαιοῖ γὰρ τῶν μὲν φαύλων 

λέγεσϑαι χύριος χαὶ δεσπότης, τῶν δ᾽ ἐν προχοπαῖς χαὶ βελτιώσεσι 

ϑεός, τῶν δ᾽ ἀρίστων χαὶ τελειοτάτων ἀμφότερον, χύριος ὁμοῦ καὶ ϑεύός. ι10 

αὐτίχα γέ τοι ἔσχατον ὅρον ἀσεβείας ἱδρυσάμενος τὸν Φαραὼ [χύριον 

χαὶ] ϑεὸν τούτου οὐδέποτε προσεῖπεν ἑαυτόν, ἀλλὰ τὸν σοφὸν Μωυσῆν -- 

λέγει γάρ᾽ ἰδοὺ δίδωμί σε ϑεὸν Φαραώ“ (Εχοά. 7,1) ---, χύριον δὲ 

ὠνόμασε πολλαχοῦ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χρησϑέντων: ἄδεται δὲ τὰ τοιαῦτα" 

»τάδε λέγει χύριος“ (Εχοά. 1,117), χαὶ ἐν ἀρχῇ" ,οἐλάλησε χύριος πρὸς 15 

Μωυσῆν λέγων: ἐγὼ χύριος, λάλησον Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου, ὅσα ἐγὼ 

2] λαλῶ πρὸς σέ“ (Εχοά. θ,29λ, χαὶ Μωυσῆς πρὸς αὐτόν: ὅταν ἐξέλϑω 

τὴν πόλιν, ἐχπετάσω τὰς χεῖρας πρὸς χύριον, χαὶ αἵ φωναὶ παύσονται, 

τς δί 

χαὶ ἢ χάλαζα χαὶ ὁ ὑετὸς οὐχ ἔσται: ἵνα γνῷς, ὅτι κυρίου ἢ γῆν" 

οἱονεὶ πᾶσα ἢ σωματιχὴ χαὶ γεώδης σύστασις:, ,χαὶ σύ“, ὁ ἀγαλματο- 320 

φορούμενως νοῦς, οχαὶ οἱ ϑεράποντές σου,“ οἱ χατὰ μέρος δορυφοροῦντες 

λογισμοί. ,ἐπίσταμα: Ἰάρ, ὅτι οὐδέπω πεφόβησϑε τὸν χύριον“ (Εχοὰ. 

9,29, 80), ἴσον τῷ οὐ τὸν λεγόμενον ἄλλως, ἀλλὰ τὸν ὄντως ὄντα 

29 δεσπότην. χύριος γὰρ γενητὸς πρὸς [ ἀλήϑειαν οὐδείς, χἄν ἀπὸ περάτων ρ. 582 Ν. 

ἐπὶ πέρατα εὐρύνας τὴν ηγεμονίαν ἀνάψηται" μόνης δ᾽ ὁ ἀγένητος ἀψευ- 25 

δῶς ἡγεμών, οὗ τὴν ἀρχὴν ὃ δεδιὼς χαὶ χαταπεπληγμένος ἄϑλον ὠφε- 

Ι. 2 (εὖ καὶ ὀψιμαϑὴς ἦν, οὐ εοηίοῖο ἐφαντασιώϑη Οὐἢπ: ἐφαντασιάσϑη οοὐά. 

4 τὸν] τὴν ἡ ἀχροατὴν χαὶ οἴη. ἡ ὃ ἄν δαὐϊαϊ τῶν ((6]. δὲ) 

οοηΐοεῖο Ἵ Ροβὶ οὗ διά, ὁ Α, ταβ. ἰὰ Β 11 ἱδρυσάμενος) ὃ ὁχ οοττγ. 

11. 12. χύριον καὶ 860]. Μδηρ. 14 χρισϑέντων δὲ} γε σοῃϊοῖο 
1 ἐν ἀρχῇ, 586. ογδί!οηΐβ8. ἀ61} {, χύριος ἔχτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, 
πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με) ἐν ἀρχῇ (Ρτον. 8, 22) οοηΐ. δηγ. 10 βασιλεῖ 

Φαραὼ ΒΕ 11 Μωσῆς εοὐὰ. 18 τὰς χεῖρας οὐ. 19 ὁ οῃ. Β 
χύριον Α 24. γεννητὸς οοια, 9 (Απὶ. ΜΕ].) 25 ἐπὶ οοὐὰ.: εἰς ἢ (Αηϊ.) 

εὐρύνας οἵη. Ὲ (Ληϊ.) 

94.-͵;ῸρῊ ΠΡ [0]. 180 (ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων) ΠῈ [0]. 199τ τοῦ αὐτοῦ ὮὨΥ͂ 

Ρ. 494. Φίλωνος Απίοπ, Με]. 11 21 οο]. 100: χύριος γεννητὸς --- ἡγεμών. 
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λιμώτατον αἴρεται νουϑεσίας, τὸν δὲ ὀλίγωρον ἐχδέχεται πάντως οἰχτρὸς 

ὄλεθρος. οὐχοῦν χύριος ἀφρόνων ἐπιδέδειχται τὸν ἄρχοντος ἐπανατεινά- 38 

μενος οἰχεῖον φόβον, ϑεὸς δὲ βελτιουμένων τράφεται, χαϑὼς χαὶ νῦν" 

»ἐγώ εἰμι θεὸς σός“ (ἄο6η. 11,1), ,.ἐγὼ (δ) ϑεός σου, αὐξάνου χαὶ πλη- 

ϑύνου“ (ὅφη. 30,11), τελξίων δὲ ἀμφότερον, χύριος ὁμοῦ χαὶ ϑεός, ὡς 

ἐν δέχα λόγοις" οἐγὼ χύριος ὁ ϑεός σου“ (Εχοά. 20, 2) χαὶ ἑτέρωϑι" 

»χύριος ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν“ (Ποαΐ. 4,1). διχαιοῖ γὰρ τὸν μὲν 34 

φαῦλον ὡς ὑπὸ χυρίγυ δεσπόζεσθϑαι, ἵν᾽ εὐλαβούμενος χαὶ στένων ἐπι- 

ων 

χρεμάμενην ἔχῃ τὸν δεσποτιχὸν φόβον, τὸν δὲ προχόπτοντα ὡς ὑπὸ ϑεοῦ 

10 εὐεργετεῖσϑαι, ὅπως ταῖς εὐποιίαις τελειότητος ἐφίχηται, τὸν δὲ τέλειον 

χαὶ ἡγεμονεύεσϑαι ὡς ὑπὸ χυρίου χαὶ εὐεργετεῖσϑαι ὡς ὑπὸ ϑεοῦ" ὅια- 

μένει γὰρ οὗτος εἰσάπαν ἄτρεπτος, ἐχεῖνης δὲ πάντως ἐστὶν ἄνϑρωπος 

ϑεοῦ. δηλοῦται δὲ τοῦτο μάλισθ᾽ ὡς ἐπὶ Μωυσέως" αὕτη“ γάρ φησιν 35 

»οἡ εὐλογία ἣν εὐλόγησε Μωυσῆς, ἄνθρωπος ϑεοῦ“ (Ποαΐ. 33,1). ὦ 

1 παγχάλης χαὶ ἱεροπρεποῦς ἀντιδόσεως ἀξιωϑείς, ϑείας προνοίας ἀντιδοῦναι 

ἑαυτόν. ἀλλὰ μὴ νομίσῃς τὸν αὐτὸν τρήπον ἀνθρωπόν τε γίνεσϑαι χαὶ 30 

ἄνθρωπον ϑεοῦ: ἀνϑρωπον μὲν γάρ, ϑεοῦ ὡς χτῆμα' ἄνθρωπον δὲ ϑεοῦ, 

ὡς αὔχημα χαὶ ὠφέλημα. εἰ δὴ βούλει διανοίας χλῆρον τὸν ϑεὸν ἔχειν, 

αὐτὸς πρότερον γενοῦ χλῆρος ἀξιόχρεως αὐτοῦ" γενήσῃ δέ, ἄν τοὺς 

0 χειροποιήτους χαὶ ἔχουσίους ἅπαντας νόμους ἐχφύγῃς. (4.) ἀλλὰ γὰρ 21 

οὐδ᾽ ἐχεῖνο προσῆχεν ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ,ἐγώ εἰμι ϑεὸς σὸς“ (θη. 117,1) 
λέγεται χαταχρηστιχῶς, οὐ χυρίως. τὸ γὰρ ὄν, ἡ ὅν ἐστιν, οὐχὶ τῶν 

πρός τι" αὐτὸ γὰρ ξαυτοῦ πλῆρες χαὶ αὐτὸ ξαυτῷ ἱχανόν, χαὶ πρὸ τῆς 

τοῦ χύόσμου γενέσεως χαὶ μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ παντὸς ἐν ὁμοίῳ. 

25 ἄτρεπτον 1ὰρ χαὶ ἀμετάβλητον, χρῇζον ἑτέρου τὸ παράπαν οὐδενός, 33 

ὥστε αὐτοῦ μὲν εἶναι τὰ πάντα, μηδενὸς δὲ χυρίως αὐτό. τῶν δὲ δυνά- 

μεων, ἃς ἔτεινεν εἰς γένεσιν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τοῦ συσταϑέντος, ἐνίας συμ- 

βέβηχε λέγεσθαι ὡσανεὶ πρός τι, τὴν βασιλιχήν, τὴν εὐεργετιχήν" βασι- 

λεὺς γάρ τινος χαὶ εὐεργέτης τινὸς ἑτέρου πάντως βασιλευομένου χαὶ 

Ρ. ὅ83 Ν. εὐεργετουμένου. τούτων συγγενής ἐστι χαὶ [ ἢ ποιητιχὴ δύναμις, ἢ χα- 39 

81. ληυμένη ϑεός" διὰ γὰρ ταύτης τῆς δυνάμεως ἔϑηχε τὰ πάντα ὁ γεννήσας 

1 αἴρεται 8ογῖρ5: αἱρεῖται οσοαά. νουϑεσίαν σοηΐ. δησ. 2 ἀφρόνων Α: ἀμφοτέρων Β 
8. χαϑὰ οὐπὶ, Οὐ π 4. σὸς (χαὶ ἑτέρωϑι) οοπίοῖο ὁ αἰαὶ ὃ χαὶ ϑεὸς ὁμοῦ 
ἰγϑη8Ρ08. Β θ δεχαλόγοις εοαε. ἐγὼ -- σοῦ οἴῃ. Β ὑμῶν Ἠσοθκον.: ἡμῶν 
οοὐά, 13 ὡς [οτί. ἀε]. Μωυσέος σοι, 10 ἰσορρεποῦς Β 15.106 ἀντιδόσεως, 
ἀξιωϑῆναι ϑείας προνοίας αὐτόν ὁσοπίοῖο 18 δὴ Α: δὲ Β 18.. 19. διάνοια οἱ αὐτὴ 
Ἑσοηϊοῖο 24. (μένον) ἐν σοηϊοῖο 28 πρός τι ὡσανεί ἔγαπεροι, δίδηρ, 

ῬΒΙοΩΐθ ορετα νοὶ. ΠῚ. 11 
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χαὶ τεχνιτεύσας πατήρ, ὥστε τὸ .ἐγώ εἰμι ϑεὸς σὸς “ ἴσον ἐστὶ τῷ ἐγώ 

30 εἰμι ποιητὴς χαὶ δημιουργός. μεγίστη δὲ δωρεὰ τὸ αὐτοῦ λαχεῖν ἄρχι- 

τέχτονος, οὗ χαὶ σύμπας ὁ χύσμος ἔλαχε. φαύλου μὲν 1ὰρ ψυχὴν οὐ 

διέπλασεν --- ἐχϑρὸν Ἰὰρ ϑεῷ χαχία ---, τὴν δὲ ἀέσην οὐ δι᾽ ξαυτοῦ 
μόνου χατὰ τὸν ἱερώτατον Μωυσῆν, ἐπειδὴ χηροῦ τρόπον ἔμελλεν αὔτη ὃ 

31 δέξασϑαι χαλοῦ τε χαὶ αἰσχροῦ διαφοράν. διόπερ λέγεται" «ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν“ (θη. 1,326), ἵν᾽, εἰ μὲν δέξεται φαῦλον 

τύπον, ἑτέρων φαίνηται δημιούργημα, εἰ δὲ χαλόν, τοῦ τῶν χαλῶν χαὶ 

ἀγαϑῶν μόνων τεχνίτου. πάντως οὖν σπουδαῖος ἐχεῖνός ἐστιν, ᾧ φησιν" 

»ἐγῴώ εἰμι ϑεὸς σός,“ ποιητοῦ μόνου λαχὼν ἄνευ συμπράξεως ἑτέρων. 10 

32 ἅμα μέντοι χαὶ τὸ πολλαχοῦ χατασχευαζόμενον αὐτῷ δόγμα συνάγει 

διδάσχων, ὅτι μόνων ἀγαϑῶν χαὶ σοφῶν δημιουργός ἐστιν. οὗτος δὲ 

πᾶς ὃ ϑίασος τὴν (τῶν) ἐχτὸς ἄφϑονον χτῆσιν ξχαυτὸν ἐχὼν ἀφήρηται, 

38 ἀλλὰ χαὶ τῶν σαρχὶ φίλων ὠλιγώρηχεν. εὐέχται μὲν γὰρ χαὶ σφριγῶντες 

ἀϑληταὶ τὸ δοῦλον ἐπιτετειχιχύτες ψυχῇ τὸ σῶμα, ὠχροὶ ὃξ χαὶ διερρυη- 1Ὁ 

χότες χαὶ χατεσχελετευμένοι τρόπον τινὰ οἱ ἀπὸ παιδείας, ταῖς ψυχιχαῖς 

δυνάμεσι χαὶ τοὺς σωματιχοὺς τόνους προσχεχληρωχότες χαί, εἰ δεῖ τάλη- 

ϑὲς εἰπεῖν, εἰς ἕν εἶδος τὸ τῆς ψυχῆς ἀναλυϑέντες χαὶ ἀσώματοι διάνοιαι 

84 γεγονότες. φϑείρεται οὖν εἰχότως τὸ γεῶδες χαὶ χαταλύεται, ὅταν ὅλος 
δι ὅλων ὁ νοῦς εὐαρεστεῖν προέληται ϑειῦ" σπάνιον δὲ χαὶ τὸ γένος 30 

χαὶ μύλις εὑρισχόμενον, πλὴν οὐχ ἀδύνατον γενέσϑαι. δηλοῖ δὲ τὸ 

χρησϑὲν ἐπὶ τοῦ ᾿Ενὼχ λόγιον τόδε. ,εὐηρέστησε δὲ ᾿Ενὼχ τῷ ϑεῷ, 

80 χαὶ οὐχ εὑρίσχετο“ (θη. ὃ, 24). ποῦ γὰρ (ἂν) σχενψάμενός τις εὔροι 

τἀγαϑὸν τοῦτο; ποῖα πελάγη διαβαλών; (πρὸς) τίνας νήσους, τίνας ἠπεί- 

80 ρους ἐλϑών; παρὰ βαρβάροις ἢ παρ᾽ “λλησιν; ἣ οὐχὶ χαὶ μέχρι νῦν Ὁ 

τῶν φιλοσοφία τετελεσμένων εἰσί τινες. οἱ λέγουσιν ἀνύπαρχτον εἶναι 

σοφίαν, ἐπειδὴ χαὶ τὸν σοφόν; μηδένα γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρώπων γενέ- 

2 δημιουργὸς (σός) σοηϊοῖο (τοῦ) αὐτοῦ ὁοοπίοϊο ὃ. φαύλην οοπΐ. Μαηρ. 

ὃ μόνον ΠΟΘΒΟἢ. αὕτη 5οΙίρβὶ : αὐτὴ οοπὰ. 1 δέξεται Β, ὁχ σοτγ. ἃ: δέξηται 

Ργΐυ5. ΔΑ, δέξαιτο σοπίοϊο 9. μόνον ΠΌΘΒ6Π. ἐστιν ἐχεῖνος ἢ 10 μόνου (ϑεοῦ) 

νοὶ (τούτου) μόνου σοῃΐοίο 11 ἀτῶ εἰσάγει ὁσοηΐ. Μίδην. 12 μόνων (τῶν) 

σοπίοῖο οὗτος] τούτων ἐσοῃΐοἷο 19. τῶν ἐχτὸς ἄφϑονον Μαγκὶαη : ἐχ τοῦ ἀφϑόνου 
οοὐά. 10 ἀϑληταὶ (οἷ) σοηΐοῖο αἰίθγαπη τὸ νἱα, 560]. 18 διάνοιαι Μδῃρ.: 
διανοία οοὐά. 19. χαταλύεται ίαησ,: χαταχλύζεται οοὐά, 90 χαὶ νἱά. ἀ6]. 

23. ἂν αὐάϊάϊ 20. 24. εὕροι (οοτγ. ἐχ εὔρη) τἀγαϑὸν Α: εὕροιτ᾽ ἀγαϑὸν Β, εὕρῃ τὸ ἀγα- 

ϑὸν ν 34. διαλαβών Α πρὸς δή, ΜΝαηρ,, 5οἀ [οτί. ᾿ἰη. 35 ἐπελϑών Ἰοᾳ. 

0 Βιοϊοῖ: Ζ6!]ογ ΠΕῚ ρ. 258. 954, 21-- 20,2 ΤῸ [0]. 4ῦν (ροκὲ Ἰοσιτῃ αὐ 

γ0}. 1 ρ. 247,12. αἱϊδία μη) )Ὲ [0]. 24τ τοῦ αὐτοῦ περὶ γενέσεως Ἄβελ οἱ [ὁ]. ὁν (ροβὶ 
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σεως ἄχρι τοῦ παρόντος βίου χατὰ τὸ παντελὲς ἀνυπαίτιον νομισθῆναι" 

χαὶ γὰρ ἀδύνατον εἶναι ϑνητῷ σώματι ἐνδεδεμένον εἰσάπαν εὐδαιμονῆσαι. 

ρ.84 ΜΝ. ταῦτα δ᾽ εἰ μὲν ὀρθῶς | λέγεται, σχεψήμεϑα ἐν χαιριῇ . νυνὶ δ᾽ ἄχολου- 37 

ϑήσαντες τῷ λογίῳ φήσομεν, ὅτι ἔστι μὲν ὑπαρχτὸν πρᾶγμα σοφία, 

ὅ ἔστι δὲ χαὶ ὁ ἐραστὴς αὐτῆς. σοφός, ὑπάρχων δὲ ὅμως ἡμᾶς τοὺς φαύ- 

λους διαλέληϑεν- ἀγαϑὸν γὰρ οὐχ ἐθέλει χαχῷ συνέρχεσϑαι. διὰ τοῦτο 838 

λέγεται" ,οὐχ εὑρίσχετο“ ὃ εὐαρεστήσας τρόπος τῷ ϑεῷ, ὡς ἄν δήπου 
ὑπαρχτὴς μὲν ὧν, ἀποχρυπτόμενος δὲ χαὶ τὴν εἰς ταὐτὸ σύνοδον ἡμῶν 

ἀποδιδράσχων, ἐπειδὴ χαὶ μετατεϑῆναι λέγεται, τὸ δ᾽ ἐστὶ μεταναστῆναι 
10 χαὶ μετοιχίαν στείλασθαι τὴν ἀπὸ ϑνητοῦ βίου πρὸς τὸν ἀϑάνατον. 

(8.) Θὗτοι μὲν δὴ τὴν ἔνϑεον μανίαν μανέντες ἐξηγριώϑησαν, ἕτεροι 39 

δ᾽ εἰσὶν οἱ τῆς τιϑασοῦ χαὶ ἡμέρου σοφίας ἑταῖροι. τούτοις χαὶ εὐσέ- 

βεια διαφερόντως ἀσχεῖται χαὶ τὰ ἀνθρώπεια οὐχ ὑπερορᾶται. μάρτυρες 

δ᾽ οἵ χρησμοί, ἐν οἷς λέγεται τῷ ᾿Αβραὰμ ἐχ προσώπου τοῦ ϑεοῦ" 
15. οεὐχρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ“ ((6η. 17,1), τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μὴ ἐμοὶ μόνῳ, 

ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐμοῖς ἔργοις παρ᾽ ἐμοὶ χριτῇ, ὡς ἐφόρῳ χαὶ ἐπισχύπῳ. 

τιμῶν γὰρ γονεῖς ἢ πένητας ἐλεῶν ἢ φίλους εὐεργετῶν ἢ πατρίδης ὑπερ- 40 

ασπίζων ἣ τῶν χηινῶν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους διχαίων ἐπιμελούμενος 

εὐαρεστήσεις μὲν πάντως τοῖς χρωμένοις, ϑεοῦ δ᾽ ἐνώπιον εὐαρεστήσεις " 

0 ἀχοιμήτῳ τὰρ ὀφθαλμῷ βλέπει πάντα χαὶ τὰ σπουδαῖα χάριτι ἐξαιρέτῳ 

πρὸς ξαυτὸν χαλεῖ χαὶ ἀπηδέχεται. τοιγάρτοι χαὶ ὃ ἀσχητὴς εὐχόμενος 41] 

ταὐτὸν ἀποδηλώσει φάσχων: ..ὃ ϑεός, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου“ 
χαὶ προστίϑησιν , ἐνώπιον αὐτοῦ“ (θη. 48,10), χάριν τοῦ γνῶναι 

τὴν πραγματιχὴν διαφορὰν τοῦ οϑεῷ “ εὐαρεστεῖν πρὸς τὸ ,ἐνώπιον 

35 αὐτοῦ“. τὸ μὲν γὰρ ἀμφότερα περιέχει, τὸ δὲ ϑάτερον μόνον. οὕτω 493 

Ι εὑρεϑῆναι οσοηϊοεῖο (οἵ. Π) 3. συνδεδεμένον ΠῈ [0]. 94 ἡ σοφὸν Ὁ 

ὃ δὲ οι. Βὶ ὑ οὐχ ἐθέλει ἢ: οὐ ϑέλει σοα., οὐ φιλεῖ οοπὶ. Μίδησ. 12. τι- 
ϑασσοῦ οοὐα. 1Ὁ εὐαρέστει ἴ): εὐαρεστήσει ΑΒ, ἴῃ εὐαρεστήση ὁοτγ. Β, εὐαρεστή- 

σεις Υὶ' τουτέστι Ὁ ἐμοὶ μόνῳ Ὁ: μόνω ἐμοὶ ΑΒ μόνον δίδηρ. οχ 

Οδη αν ρίθηβὶ ΟὉ]}. 5... Ἑστία, ΒΒ. 9,0 11 ἐλεῶν οι». Ὁ 18 πάντας ἢ) 

19 εὐαρεστήσεις ἢ: εὐαρεστεῖς σοὐε. δὲ ἢ εὐαρεστήσεις Π): εὐαρεστεῖς 
οοὐά. 25 περιέχει Μαηρ. : παρέχει οσοαά, 

Ἰοσυ πὰ δὰ νο]. 1 1. ο, αἰϊαΐαπ): ἀδύνατον ἀπ᾽ ἀρχῆς... . ἀνυπαίτιον εὑρεῖν ϑνητῷ σώματι 
ἐνδεδεμένον. 4--Ἠᾧὧώ ΠῈ [0]. 1τ τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν μετονομαζομένων:; ἔστι 

μὲν --- συνέρχεσθαι. 14--20 ΠΡ (0]. ϑ0ῦν (ροβὲ νοῦθᾶ χοινωνιχὸν χαὶ οὐ μονω- 
τιχὸν ζῷον ὁ ἄνθρωπος αἰ ποβίγιη ΠΙΟγα πη το]αία ; νυ. Παντὶ. ρ. 100, 92, οαοαι ρτᾶθοο- 

ἀπηὶ ἴῃ ΠΕ) ΤῈ [0]. 90 τοῦ αὐτοῦ: τῷ ᾿Αβραὰμ εἴρηται ἐχ προσώπου ---πάντα, ρεγριηΐ 

Ρ. 104,2. 11--19 οἵ. δὰ ρ. 110,18, 

11" 
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χαὶ Μωυσῆς ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς παραινεῖ λέγων" ,,τὸ εὐάρεστον ποιή- 

σεις ἐνώπιον χυρίου τοῦ ϑεοῦ σου“ (Ποαΐ, 12,328), οἷον τοιαῦτα πρᾶττε, 

ἃ γενήσεται ἐπάξια τοῦ φανῆναι ϑεῷ χαὶ ἅπερ ἰδὼν ἀποδέξεται" ταῦτα 

48 δὲ χαὶ εἰς τοὺς ὁμοίους εἴωϑε χωρεῖν. ἐντεῦϑεν δρμηϑεὶς τήν τε 

σχηνὴν δυσὶ περιβόλων ὁρίοις συνύφαινε, μέσον ἀμφοῖν χάλυμμα ϑείς, ὃ 

ὅπως διαχρίνηται τῶν εἴσω τὰ ἔξω (Εχοά. 26, 38), χαὶ τὴν νομοφυλα- 

χίδα ἱερὰν χιβωτὸν ἔνδοϑεν χαὶ ἔξωϑεν ἐχρύσωσε (Ἐχοά. 30,10), χαὶ 
τῷ μεγάλῳ ἱερεῖ διττὰς ἀνέδωχε στολάς, τὴν μὲν λινῆν ἔνδον, τὴν δὲ 

44 ποιχίλην ἔξω μετὰ τοῦ ποδήρους (Εχοά. 28, 4. μον. 6, 10). ταῦτα γὰρ 

χαὶ τὰ τοιαῦτα σύμβολα ψυχῆς ἐστι χαὶ τοῖς εἴσω πρὸς ϑεὸν ἀγνευούσης 10 

χαὶ [ἐν] τοῖς ἔξω πρὸς τὸν αἰσϑητὸν χύσμον χαὶ βίον χαϑαρευούσης. 

εὐστόχως οὖν ἐχεῖνο πρὸς τὸν παλαιστὴν νιχηφύρον ἐλέχϑη μέλλοντα 

τοῖς νιχητηρίοις ἀναδεῖσϑαι στεφάνοις. τὸ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ | χήρυγμα ρ. 80 Ν. 

τοιοῦτόν ἐστι" οἴσχυσας μετὰ ϑεοῦ χαὶ μετὰ ἀνθρώπων δυνατός“ ((οη. 

40 32, ῶ8). τὸ γὰρ χαϑ᾽ ἑχατέραν τάξιν εὐδοχιμῇσαι, χαὶ τὴν πρὸς τὸ ιὉ 

ἀγένητον χαὶ τὴν πρὸς τὸ γενόμενον, οὐ μιχρᾶς ἐστι διανοίας, ἀλλ᾽, εἰ 

δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, χύσμου χαὶ ϑεοῦ μεϑορίου" συνόλως τε προσήχει 

τὸν ἀστεῖον ἡπαδὸν εἶναι ϑεοῦ" μέλει γὰρ τῷ πάντων ἡγεμόνι χαὶ πατρὶ 

40 τοῦ γενομένου. τίς γὰρ οὐχ οἶδεν, ὅτι χαὶ πρὸ τῆς τοῦ χήσμου γενέ- 

1 Μωσῆς οοὔά. 3. ἃ φανῆναι ϑεῶ γενήσεται ἐπάξια ΠῈᾺ 4 χαὶ τοῖς χρωμένοις 

εἴωϑεν ἀρέσχειν σοπίοῖο (οἵ, ἃ 40), τοῖς εἴσω χαὶ ἔξω ὁμοίως εἴωϑε χαϑαρεύειν ἐοπὶ. δαηῃσ., 

χαὶ ἐκτὸς ὁμοίως εἴωϑε χωρεῖν οὐπὶ. ΟὈ]η 10 τοῖς οχ τῆς οοττ, Β 11 ἐν 

Βθο] δὶ 193. χἀχεῖνο οοηϊοῖο 18 αὐτὸ Β, αὐτοῦ Οοἤη 14 ἤσχησας Β 

δυνατός Α3: δυνατῶς Α',, δυνατὸς εἴ Β΄, 5οὰ ὁ οἱ εἰ ΘΧ (οττγ. 1 τὸ καϑ᾽ ἑχάτερον 

φησὶν ΠΗ τάξιν] ἀξίαν Ὁ (οτη. ΠΗ) χαὶ τὴν πρὸς] τήν τε πρὸς ΜῸΏ, ΚΌΜΗΝ 
18. 10 τὸ ἀγένητον καὶ οἴπ. ὨΡ 10 ἀγέννητον 9). ΠΗ γενόμενον 

ὈΡΤ ΗΝ; γεννώμενον οοα4., 6. οοττ, Πῳ, γεγεννημένον [).Ἐ Π)., γεγενημένον Π}]}).} ΠῊ 
10. 11 εἰ --- εἰπεῖν οα [0 11 ϑεοῦ οἵπ. Π'. ἘΠ μεϑορίου συνόλως τε 

ΓνΕς μεϑόριον συνόλως τε ὨὃΡ: μεϑόριον οὖσαν (μεϑορίου οὔσης πγὰη. τοσθη ἰβαίηα πὶ ἃ, 

ὁοπὶ. ἨορβοΝ.) ὅλως τε ΑΒ, μεϑόριον χαὶ χαϑόλου )}Μ1}), ΠΗ 18 ὁπαδὸν) 

σπουδαῖον 1), αὶ Π ΠΗ, χαὶ σπουδαῖον ὈΜ εἶναι] ἐστιν ΠΡ μέλλει ΑῸΜΠΗ ΚΘΗ 

γὰρ ὴ): δὲ Ἄσοαά. πατρὶ] περὶ ὈὉΜῸ ΒΤ 19 γινομένου 1. Π.}0 γεγενη- 
μένου ὉΜ 

2. 8. Ῥογριηὶ ΠΡ τοιαῦτα οὖν πρᾶττε --- ἀποδέξεται. ρογραπί ἴῃ. 1, 15--τθῦ.3 
ὈΜΟ [0], 22 Π1, (0]. 98. οἱ δὃγ ΠΗ [0], 112 ν΄ ΠῈ [0]. 94τ- Φύλωνος ἐκ τοῦ (τῶν ὮΜΠ[),1ὴ) 

περὶ (τῶν δά. [)}} μετονομαζομένων: τὸ χαϑ᾽ ἑτέραν ἀξίαν --- τῷ δεσπότῃ εἰς καλοχαγαϑίαν 

(ἐν χαλοχαγαϑίᾳ 1).}). 15--- 19. ρογριπὶ ΠὃΡΌΕ μοβὲ Ἰοουσῃ δα ἸἸη. 2 δἰ αἰ ηι: 

τὸ γὰρ χαϑ᾽ ἑτέραν ἀξίαν εὐδοχιμῆσαι --- γενομένου. 18,. 19. εὖ Ἰθγατη πηθῦπ 
»Ἐ ΌΠ 05. Θοθγ θοῦ ἴθ Ὑουβονυηρ" Ρ. 40. 
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σεως ἱχανὸς ἣν αὐτὸς ἑαυτῷ ὃ ϑεὸς χαὶ μετὰ τὴν τοῦ χύσμου γένεσιν 

ὃ αὐτὸς ἔμενεν, οὐ μεταβαλών; διὰ τί οὖν ἐποίει τὰ μὴ ὄντα; ἢ ὅτι 

ἀγαϑὸς χαὶ φιλόδωρος ἦν; εἶτ᾽ οὐχ ἑψόμεϑα οἱ δοῦλοι τῷ δεσπότῃ, 

ϑαυμάζοντες μὲν τὸν αἴτιον ὑπερφυῶς, τῆς δὲ χαϑ᾽ αὑτοὺς φύσεως μὴ 
ὃ ὑπερορῶντες: 

(0.) Εἰπὼν δὲ ,εὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ“ προσεπιλέγει" «χαὶ γίνου 47 

ἄμεμπτος“ (ὅρη. 11,1), ἀχολουϑία χαὶ εἱρμῷ χρώμενος. μᾶλλον μὲν 

οὖν ἐγχείρει τοῖς χαλοῖς, ἵνα εὐαρεστῇς᾽ εἰ δὲ μή, τῶν γε ἁμαρτημάτων 

ἀπέχου, ἵνα μὴ τυγχάνῃς μέωαψεως. ὃ μὲν γὰρ χατορϑῶν ἐπαινετός, ὁ 

10 δὲ μὴ ἀδιχῶν οὐ ψεχτός, χαὶ τὸ μὲν πρεσβυτιχὸν ἄϑλον χατορϑοῦσι 43 

πρόχειται, τὸ εὐάρεστον, τὸ δεύτερον δὲ μὴ ἁμαρτάνουσι, τὸ ἄμεμπτον. 

τάχα δὲ χαὶ γενέσει τῇ ϑνητῇ τὸ μὴ διαμαρτάνειν ἴσον χαὶ τὸ αὐτὸ 

ἡράφεται τῷ χατορϑοῦντι. ,τίς γάρ,“ ὡς ὁ ᾿Ιώβ φησι, ,χαϑαρὸς ἀπὸ 

ῥύπου, κἂν μία ἡμέρα ἐστὶν ἢ ζωή“ (ον 14,4); ἄπειρα μέν ἐστι τὰ 49 

Ι2 χαταρρυπαίνοντα τὴν ψυχήν, ἅπερ ἐχνίψασϑαι χαὶ ἀπολούσασϑαι παντε- 

λῶς οὐχ ἔνεστιν. ἀπολείπονται γὰρ ἐξ ἀνάγχης παντὶ ϑνητῷ συγγενεῖς 

χῆρες, ἃς λωφῆσαι μὲν εἰχός, ἀναιρεϑῆναι δ᾽ εἰσάπαν ἀδύνατον. δίχαιον δὺ 

οὖν ἢ φρόνιμον ἢ σώφρονα ἢ συνόλως ἀγαθὸν τέλειον ἐν πεφυρμένῳ 

βίῳ ζητεῖ τις; στέργε, χἂν μὴ ἀδιχον ἢ μὴ ἄφρονα ἢ μὴ ἀχόλαστον ἢ 

0 μὴ παντελῶς φαῦλον εὕρῃς. ἀγαπητὸν γὰρ αἱ τῶν χαχιῶν ἀνατροπαί, 

1 ὁ ϑεὸς καὶ 1): καὶ φίλος οὐ. τοῦ ὈΒΌΨΠΗ; οι. ὁοαἀ, Μ ὥ ἔμενεν οοὐά, : ἔμεινε 

[), ἔμεινεν Υὶ οὐ μεταβαλὼν οι. "Ὁ οὖν [Ὁ): γοῦν οοἠά. ἢ ὅτι 1): ὅτι σοὐα. 
ὃ. οὐχ ἐψόμεϑα Π: οὐχ ἐφεψόμεϑα οοαι. 10. πρεσβύτατον σοπίοϊο, πρῶτον δίδῃρ. 
12 διαμαρτάνον οσοπὶ. Μίαῃρ. 1Ὁ χατορϑοῦν εοηϊεϊο 14 χἂν (εὖ εοπὶ. (Ὁδ ἢ 

ἐστὶν] γένηται σοπϊοϊο (εἴ. ΠΧ Χ ΑἸοχ.) μὲν {γάρ) σοηϊεῖο 18 τὴν ψυχήν οοὐα, 

"Κ Βαγῦ.: ἡμῶν τὴν ζωήν ΠῈΤᾺ 18. 10 παντελῶς Α|}: χαϑαρῶς Β, καὶ παν- 
τελῶς τὴν. Ὁ 11 μέν πως εἰχός ΠΟ Π}Ὰ 19. ζητεῖ τις] ζητεῖς ὁσοπίοῖο, ζητεῖ τίς 

ἕοπὶ. Οὐδ 20 εὕρῃς δοτίρβὶ: εὑρήσεις σοα 6, ἀνατροπαὶ ): ἀποτροπαὶ ἑσοὐά. 

Ὡ, ὃ Ρ]αίοπὶβ ΤΊα. μ᾿. 39 ΠΕ. 14---ΟΤ [)Ὸ (0]. 41. ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομα- 

ζομένων. ὉῈ [0]. ΟΤν 08: ἐχ τοῦ περὶ τῶν χατονομαζομένων: ἄπειρα τὰ χαταρρυπαίνοντα 

ἐννν͵ ἅπερ οὐκ ἔνεστιν ἀπολούσασϑαι παντελῶς" πάντως γὰρ λείπονται κηλίδες τινὲς τῷ 
ϑνητῷ, ἃς ὑπολωφῆσαι μέν πως εἰκός ἐστιν, ἀναιρεϑῆναι δὲ εἰσάπαξ ἀμήχανον. --- "Κ 

[0]. 98. οἱ 110. ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων: πολλὰ καὶ ἄπειρα τὰ τοῦ χόσμου 

χαχὰ χαταρρυπαίνοντα, ἴππ| μ͵δπθ σΟποϊπὶξ ουτη οὐ... πἰδὶ αυοα [ο]. 98. χῆραι" λοφίσαι 

μὲν γὰρ εἰχός οἱ εἰς ἅπαξ 5 γ 11, [0]. 116 χῆραι ἃς λοφίσαι μὲν εἰχός. ἀδδίηϊ! αὐ ΠῸ ΠΕ] 

το Βαγθογπιβ 1 18: τὰ χαταρρυπαίνοντα τὴν Ψυχὴν ἐχνίψασθαι καὶ ἀπολούσασϑαι παν- 
τελῶς οὐχ ἔστιν. ἀπολείπονται γὰρ ἐξ ἀνάγχης παντὶ ϑνητῷ συγγενῆ σχηνώματα. λωφῆσαι 

μὲν γὰρ αὐτὰ εἰχός, ἀναιρεϑῆναι δὲ εἰς ἅπαξ ἀδύνατον. 20. 160,41 μεσ ΟΝ 

Ἰ. ο. ἀγαπητὸν γὰρ (οὖν )0) αἱ τῶν χαχιῶν ἀνατροπαί, ἐπεὶ ἡ (ἡ οτχ. ΠῈ) ἀρετῆς ἐντελὴς 
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τῶν δ᾽ ἀρετῶν ἣ ἐντελὴς χτῆσις ἀδύνατος ἀνθρώπῳ τῷ χκαϑ᾿ ἡμᾶς. 

81 εὐλόγως οὖν ἔφη" ,γίνου ἄμεμπτος“ (θη. 17,1), μέγα πλεονέχτημα 

πρὸς εὐδαίμονα [ βίον ὑπολαβὼν εἶναι τὸ ἀναμάρτητον χαὶ ἀνυπαίτιον. μ. 580 ΜΝ. 

τῷ δὲ ἡρημένῳ ζῆν τὸν τρόπον τοῦτον χαὶ χλῆρον χατὰ διαϑήχας ἀπο- 

δ2 λείψειν ὁμολογεῖ τὸν ἁρμόζοντα δοῦναι μὲν ϑεῷ, λαβεῖν δὲ σοφῷ. φησὶ 58 

Ἰάρ᾽ οϑήσω τὴν διαϑήχην μου ἀνὰ μέσην ἐμοῦ χαὶ ἀνὰ μέσον σοῦ“ 

(ἄφι. 11, 2). διαϑῆχαι δὲ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ γράφονται τῶν δωρεᾶς ἀξίων, 

ὥστε σύμβολον εἶναι διαϑήχην χάριτος, ἣν μέσην ἔϑηχεν ὁ ϑεὸς ἑαυτοῦ 

8 τε ὀρέγοντος χαὶ ἀνθρώπου λαμβάνοντος. ὑπερβολὴ δὲ εὐεργεσίας τοῦτό 

ἐστι, μὴ εἶναι ϑεοῦ χαὶ ψυχῆς μέσον, ὅτι μὴ τὴν παρϑένον χάριτα. 10 

τὸν δὲ περὶ διαϑηχῶν σύμπαντα λόγον ἐν δυσὶν ἀναγέγραφα συντάξεσι 

αἱ ὑπὲρ τοῦ μὴ παλινῳδεῖν ἐχὼν ὑπερβαίνω χαὶ ἅμα μὴ βουλόμενος χ ρ μὴ πύδένημιε ρραΐνω μα μὴ βένο 
ἀπαρτᾶν τὸ συμφυὲς τῆς πραγματείας. 

84 (1.) Λέγεται δ᾽ ἑξῆς" ,Ἄἔἔπεσεν ᾿Αβραὰμ ἐπὶ πρόσωπον“ (θά. 3). 
“ ἡ » »Μ) ΄ , ΄ - ’ " ᾿ , - τ 

ἀρ᾽ οὐχ ἔμελλεν ὑποσχέσεσι ϑείαις γνῶναί τε ἑαυτὸν χαὶ τὴν τοῦ ϑνητοῦ 15 

γένους οὐδένειαν χαὶ πεσεῖν παρὰ τὸν ἑστῶτα εἰς ἔνδειξιν τῆς ὑπολή- 
΄-“" " ΄ δ ν ᾿ - Ὁ ΄ ᾿ , " ᾿ , ψεως, ἣν περὶ ἑαυτοῦ τε ἔσχε χαὶ ϑεοῦ, ὅτι ὁ μὲν χατὰ τὰ αὐτὰ ἑστὼς 

χινεῖ τὴν σύμπασαν στάσιν, οὐ διὰ τῶν σχελῶν --- οὐ γὰρ ἀνθϑρωπό- 

δδ μορφος ---, ἀλλὰ τὴν ἄτρεπτον χαὶ ἀμετάβλητον ἐμφαίνουσαν, ὁ δ᾽ 

οὐδέποτε ἐν ταὐτῷ βεβαίως ἱδρυμένος ἄλλοτε ἀλλοίας δέχεται μεταβολὰς 50 

χαὶ ὑποσχελιζόμενος, ὁ δυστυχής, --- ὄλισϑος γὰρ σύμπας ὃ βίος ἐστὶν 

δῦ αὐτῷ --- μέγα πτῶμα πίπτειν: ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἄχων ἀμαϑής, ὃ δ᾽ ξχὼν 

εὐάγωγος" οὗ χάριν χαὶ ἐπὶ πρόσωπον πεσεῖν λέγεται, ἐπὶ τὰς αἰσϑήσεις, 

ἐπὶ τὸν λόγον, ἐπὶ τὸν νοῦν, μονονοὺ βοῶν χαὶ χεχραγώς, ὅτι πέπτωχε 

1 ἐντελὴς 1): παντελὴς οοαὰ, 4 δ᾽ Β τὸν δὲ ἡρημένον οἱ ἀπολήψεσθαι οοπίεϊο 
ἢ ἀξίων] ἀξί ἴῃ τὰβ. Β 11 τὸν] τῶν ἀναγεγραφὼς σοηϊοῖὶο 

συντάξεσι Μδηρ.: πράξεσι σοαί. 12 ργ. καὶ] ὃν οοπΐ. Μδμρ. 1 ὑφηγήσεσι 

οοηὶ. δῃρ. 10 οὐδένειαν βογίρβὶ: οὐϑένειαν οοἀά, 18 τὴν πᾶσαν σύστασιν 
οοπὶ. Μδησ., σύμπασαν φύσιν (ν6] γένεσιν) {χινούμενος αὐτὸς κίνησιν) οὐ (τὴν) διὰ 

σοπίοὶο οὐ (τὴν) διὰ σχελῶν (κίνησιν), Ματκίαπα 18. 19 ἀνϑρωπόμορφος 
(Ὁ θεός) σοπίοῖο 19 τὴν {τὸ) οοηΐϊ. ΟΟδπ ἐμφαίνων οὐσίαν ΜατκΙαπὰ 20 ἄλλας 
ὁοπΐ, Μαηρ. δεχόμενος 1) 31 ὁ δυστυχής οοὐά.: δυστυχής ἐστιν Ὁ 
ἐστὶν οπ!. Β, διιΐθ ὁ ρο8. }) 22) ἀσταϑής Ἄσοπὶ. Μίδηρ, 

χτῆσὶις ἀδύνατος ἀνθρώπῳ τῷ (τὸ 06) χαϑ᾽ ἡμᾶς. 1. 8 ΠῈ (0]. 136. ΠῊ 
[οἹ]. 199. τοῦ αὐτοῦ: διαϑῆχαι ἐπ᾽ --- χάριτος. 19---9.. Ὲ [0]. 198: Φθιωνος ἐχ 
τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων: ὁ μηδέποτε---αὐτῷ. βδοφυπηΐον γνογθ8 κάλλιστα γοῦν εἴ- 
ρηταί τινι" βέβαιος ἴσϑι χαὶ βεβαίοις χρῶ φίλοις. 
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μὲν αἴσϑησις ἐξ αὑτῆς ἀδυνατοῦσα αἰσϑαάνεσθϑαι, εἰ μὴ προμηϑεία τοῦ 

σωτῆρος ἀνεγερϑείη πρὸς τὴν τῶν ὑποχειμένων σωμάτων ἀντίληψιν, 

πέπτωχε δὲ χαὶ ὃ λύγος ξἑρμηνεῦσαί τι τῶν ὄντων ἀδυνατῶν, εἰ μὴ διαν- 

οἴξας τὸ στόμα χαὶ τὴν Ἰλῶτταν ἀρϑρώσας ὁ τὸ φωνητήριον ὄργανον 

ὃ χατεσχευαχὼς χαὶ ἁρμοσάμενος πλήξειε τοὺς φϑόγγους μουσιχῶς, πέπτωχε 

δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς νοῦς τὰς χαταλήψεις ἀφῃρημένος, εἰ μὴ παλιν αὐτὸν. 

ἐγείρας ὁ ζῳηπλάστης ἱδρύσαιτο χαὶ ἐνομματώσας ὀξυδερχέσι χύραις ἀγάγοι 

πρὺς τὴν τῶν ἀσωμάτων ϑέαν πραγμάτων. 

ν. ὁ81 Ν. (8.) [᾿Αγάμενος οὖν τὸν αὑτὸν ἀποδιδράσχοντα τρόπον χαὶ ἑχούσιον 57 

ι0ῦ πτῶμα πίπτοντα διὰ τὴν ὁμολογίαν ἣν ὡμολόγησε περὶ τοῦ ὄντος, ὅτι 

πρὸς ἀλήθειαν ἑστὼς ἕν ἦν ἄρα, τῶν μετ᾽ αὐτὸ τροπὰς χαὶ μεταβολὰς 

παντοίας ἐνδεχομένων, ἐνηχεῖ τε χαὶ λόγου μεταδίδωσι φάσχων" .,.χἀγώ, 

ἰδοὺ ἢ διαϑήχη μου μετὰ σοῦ“ (θη. 11,4). τοῦτο δὲ τοιοῦτον ὑπο- ὃδ 

βάλλει νοῦν" εἴδη μὲν διαϑήχης ἐστὶ πάμπολλα χάριτας χαὶ δωρεὰς 

15 τοῖς ἀξίοις ἀπονέμοντα, τὸ δ᾽ ἀνώτατον γένος διαϑηχῶν αὐτὸς ἐγώ εἰμι. 

δείξας γὰρ ξαυτόν, ὡς ἐνὴν δειχϑῆναι τὸν ἄδειχτον, διὰ τοῦ φάναι 

οχαγὼ“ ἐπιλέγει" οἰδοὺ ἢ διαϑήχη μου“ ἢ πασῶν χαρίτων ἀρχή τε 

χαὶ πηγὴ αὐτός εἶμι ἐγώ. τοῖς μὲν γὰρ δι᾿ ἑτέρων τὰς εὐεργεσίας 9 

εἴωϑε προτείνειν ὁ ϑεός, τῆς. ὕδατος, ἀέρος, ἡλίου, σελήνης, οὐρανοῦ, 

0. δυνάμεων ἄλλων ἀσωμάτων, τοῖς δὲ δι᾽ ἑαυτοῦ μόνου, χλῆρον ἀποφήνας 

τῶν λαμβανόντων ἑαυτόν, οὗς εὐϑέως χαὶ προσρήσεως ἑτέρας ἠξίωσε. 

λέγεται γὰρ ὅτι ,οὐ χληϑήσεται τὸ ὄνομά σου ᾿Αβράμ, ἀλλ᾿: ἔσται τὸ 00 

ὄνομά σου ᾿Αβραάμ“" (θη. 11,5). ἔνιοι μὲν οὖν τῶν φιλαπεχϑημόνων 

χαὶ μώμους ἀεὶ τοῖς ἀμώμοις προσάπτειν ἐθελόντων οὐ σώμασι μᾶλλον 

5. ἢ πράγμασι χαὶ πόλεμον ἀχήουχτον πολεμούντων τοῖς ἱεροῖς πάνϑ᾽ ὅσα 

ἢ τὸ εὐπρεπὲς ἐν λόγῳ διασῴζειν δοχεῖ σύμβολα φύσεως τῆς ἀεὶ 

χρύπτεσϑαι φιλούσης ὑπάρχοντα μετὰ ἀχριβοῦς ἐρεύνης φαυλίσαντες 
ἐπὶ διαβολῇ προφέρουσι, διαφερόντως δὲ τὰς τῶν ὀνομάτων μεταϑέσεις. 

χαὶ πρῴην ἔχουσα χλευάζοντος χαὶ χαταχερτομοῦντος ἀνδρὸς ἀϑέου χαὶ ὁ] 

0 ἀσεβοῦς, ὃς ἐτόλμα λέγειν’ μεγάλαι δὴ χαὶ ὑπερβάλληυσαι δωρεαί, ἅς 

φησι Μωυσῆς τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων ὀρέγειν" στοιχείου (γὰρ) προσϑήχῃ, 

Ι αὐτῆς οοὐά. ὦ δεόντων οσοηΐ. Μαῃρ. 4 γλῶσσαν Δ ὃ πλήξειε 

βογρβὶ : πλήξει σού ., πλήξῃ ἐοπὶ. Ναηρ. ἢ ἀνάγοι οοηΐ. Μδηρ, 9. αὑτὸν 

βογ ρ5ὶ: αὐτὸν οσοαὰ, τρόπον {τινὰ) ὁοοηΐϊ. δίδῃρ. 12 παντοίας Μδηρ.: παν- 

τοίων εὐὐά, 15. ἀνωτάτω δσοπϊοῖο 10. 11 ὡς ἐνῆν --- μου οἵη. 

20 ἐμφανὲς σοηΐ, Νίδησ, 27 μετὰ] δίχα οοπϊεῖο, (0) μετὰ νοὶ μετ᾽ (οὐχ) ὁοηΐ. 

Οὐδ: δος ὁπ σα τη φαυλίσαντες ΟΠ! απ σοηἀα ν᾽ ΠΕ ῸΓ ὅ0 δὴ Μαηρ.: δὲ σοαα, 

8] Μωσῆς Δ γὰρ ἀὐαϊαὶ 
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τοῦ ἑνὸς ἄλφα, [στοιχείῳ περιττεύει)] χαὶ πάλιν ἑτέρα προσϑέσει τοῦ 

ῥῶ ϑαυμαστὴν ἡλίχην ἔδοξεν εὐεργεσίαν παρεσχῆσϑαι τ ἡ αὶ τὴν ᾿Αβρὰμ 

γυναῖχα Σάραν Σάρραν ὠνόμασε δὶς τὸ ῥῶ παραλαβών: χαὶ ὅσα ὁμοιό- 

02 τροπα συνείρων ἀπνευστὶ χαὶ ἐπισαρχάζων ἅμα διεξήει. τῆς μὲν οὖν 

φρενοβλαβείας οὐχ εἰς μαχρὰν ἔδωχε τὴν ἁρμόζουσαν δίχην: ἀπὸ Ἰὰρ ὃ 

μιχρᾶς χαὶ τῆς τυχούσης προφάσεως ἐπ᾽ ἀγχόνην ἧξεν, ἵν᾿ ὁ μιαρὸς 

χαὶ δυσχάϑαρτος μηδὲ χαϑαρῷ ϑανάτῳ τελευτήσῃ. (9.) διχαίως δ᾽ ἄν 

ἡμεῖς ὑπὲρ τοῦ μὴ χαὶ ἕτερον τοῖς αὐτοῖς ἁλῶναι τὰς ὑπονοίας ἐχκό- 

ψαιμεν, φυσιοληγοῦντες χαὶ ἀποδειχνύντες τὰ λεγόμενα ταῦτα πάσης 

08 ἐπάξια σπουδῆς. οὐ {γὰρ) Ἰράμματα ἄφωνα ἢ φωνήεντα ἢ συνόλως 10 

ῥήματα χαὶ ὀνόματα χαρίζεται ὁ ϑεός, [ ὁπότε χαὶ γεννήσας φυτά τε ρμ. 588 Ν. 

αὖ χαὶ ζῷα ἐχάλεσεν ὡς πρὸς ἡγεμόνα τὸν ἄνϑρωπον, ὃν ἐχ πάντων 

δι᾿ ἐπιστήμην ἐχώρισεν, ἵν᾿ ἑχάστοις τὰ οἰχεῖα ὀνόματα θῆται" πᾶν“ 

γάρ φησιν ο,ὗὔ ἄν ἐχάλεσεν ὁ ᾿Αδάμ, τοῦτο ὄνομα τοῦ χληϑέντος ἣν“ 

64 (θη. 3.19). εἶθ᾽ ὅπου οὐδὲ τὰς ὁλοχλήρους ϑέσεις τῶν ὀνομάτων ὁ 15 

ϑεὸς ἠξίωσεν ἐπιφημίζειν, ἐπιτρέψας ἀνδρὶ σοφῷ, τῷ γένους ἀνϑρώ- 

πων ἀρχηγέτῃ, τὸ ἔργον, ὑπονοεῖν ἄξιον, ὅτι μέρη τῶν ὀνομάτων ἢ 

συλλαβὰς ἢ Ἰράμματα, οὐ φωνήεντα μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἄφωνα, αὐτὸς 
προσετίϑει χαὶ μεϑήρμοζε, χαὶ ταῦτ᾽ ἐπὶ προφάσει δωρεᾶς καὶ ὑπερβαλ- 

ὑῦ λούσης εὐεργεσίας: οὐχ ἔστιν εἰπεῖν. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα χαραχτῆρες 30 

δυνάμεών εἰσι, βραχεῖς μεγάλων, αἰσϑητοὶ νοητῶν, φανεροὶ ἀδήλων" αἵ 

δὲ δυνάμεις ἐν δόγμασιν ἀρίστοις, ἐν ἀψευδέσι χαὶ χαϑαραῖς ὑπολήψεσιν, 

ἐν ψυχῆς βελτιώσεσιν ἐξετάζονται. τὸν δὲ ἔλεγχον λαμβάνειν εὐμαρὲς 

1 στοιχείῳ περιττεύει Βοο] δὶ, στοιχείου περιττοῦ ΜατΙΕΙαπὰ ἑτέρου σοηΐςῖο 
προσϑέσει βοτρδὶ : προσϑείς οοὐά,, προσϑήχῃ ΜαγΚΙαπά τοῦ Βογῖρβὶ: τὸ οσοσά, 
9 (τὸν μὲν γὰρ ᾿Αβρὰμ. Ἄβραάμ προσϑεὶς ἕτερον ἄλφα χαὶν τὴν Ἄσοπίοϊο ροβὶ τὴν 
δαα. δὲ Μδηρ. Ἄβραμ ΒΕ ὃ. τὸ Ηοδβοι.: τὴν οοκμά. 4, 8 οὖν φρενοβλα- 
βείας βότῖρβὶ : φρενοβλαβείας οὖν οοαά. 8 χαὶ οτῃ. Β τὰς (τοιαύτας) οοπίοϊο 
(καχὰφ) ὑπονοίας οοπὶ. Νίδηρ. 9. ταῦτα Β: ταῦτα τὰ ἁπάσης (0). 

τὰ) οοπὶ. αδῃσ. 10 γὰρ δά ϊάϊ φωνάεντα ἡ 11 γεννήσας} αἰζογυπιν 

δγαβὶς "ἢ 132 ὃν βουρ8᾽: ὃς σοι, 12. 18 ὃς καὶ πάντων δι᾽ ἐπιστήμης ἐχώρησε 
σοπΐ. Νδῃρ. 19. πᾶν οχ ΠᾺΧ Μδηρ.: πάντα οοαά. 14. ὁ] αὐτὸ σοηϊεῖο 
10 ὁπότε οσοπὶ. ΟΠ 10. 11 ἀρχηγέτη ἀνθρώπων ΒΕ 18 φωνάεντα ΑΒ 
25 ψυχῆς βελτιώσεσιν Μδηρ.: ψυχαῖς βελτίοσιν οοαά, 

90 53η4ᾳ. Ογίφ. (Ὀππθη!. ἰη τα, Ρ. 5 (αα εη, 17,8}: τὰς ἑρμηνείας τῶν ὀνομάτων ζήτει" 

δυνάμει γὰρ ὠνομάσθησαν ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος. ἀλλὰ μὴν χαὶ τοῦτο χρὴ εἰδέναι, ὅτι 
τὰ ὀνόματα ἕξεών ἐστι καὶ καταστάσεων χαὶ δυνάμεων δηλωτιχά" ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν τὴν 

ἐπιτηδειότητα τοῦ ὀνομαζομένου. Ποριῖϊ, πὶ Νν, ΧΧῊ ἃ ρ. ὁθδ᾽ (οἵ. οἰἴαπη. ΡΒ ἢ 8 
αυδοδί. ἴῃ θα. {Π| ὃ 49). 
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τὴν ἀρχὴν ποιησαμένοις ἀπὸ τοῦ νυνὶ μετονομασϑέντος. ᾿Αβρὰμ γὰρ 

ἑρμηνεύεται μετέωρος πατήρ, ᾿Αβραὰμ δὲ πατὴρ ἐχλεχτὸς ἠχοῦς. ἡ δὲ 

διαφέρει ταῦτ᾽ ἀλλήλων, εἰσόμεϑα σαφέστερον. ἐπειδὰν τὸ δηλούμενον 

ὑφ᾽ ξχατέρου πρότερον ἀναγνῶμεν. μετέωρον τοίνυν ἀλληγοροῦντές φαμεν 

τὸν ἀπὸ γῆ: ἑαυτὸν εἰς ὕψος αἴροντα χαὶ ἐπισχοποῦνια τὰ μετάρσια, 

μετεωροπόλην τε χαὶ μετεωρολογιχύόν, ἐρευνῶντα τί ἡλίου μέγεϑος, τίνες 

αὐτοῦ φοραί, πῶς τὰς ἐτησίους ὥρας διανέμει προσιὼν χαὶ ἐξαναχωρῶν 

πάλιν ἰσηταχέσι ταῖς ἀναχυχλήσεσι, χαὶ σελήνης περὶ φωτισμῶν, σχης 

ματισμῶν, μειώσεως, αὐξήσεως, χαὶ τῶν. ἄλλων ἀστέρων χινήσεως, 

ἀπλανοῦς τε χαὶ πεπλανημένης. ἥ γὰρ τούτων ἐξέτασις οὐχ ἀφυοῦς 

χαὶ ἀγόνηυ Ψυχῆς ἐστιν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μάλιστα εὐφυοῦς χαὶ δυναμένης 

ὁλόχληρα χαὶ τέλεια γεννᾶν ἔγγονα. διὸ χαὶ τὸν μετεωρολογιχὴν , πατέρα“ 

εἶπεν, ὅτι οὐχ ἄγονος σοφίας. (10.) τὰ μὲν οὖν τοῦ ᾿Αβρὰμ σύμβολα 

οὕτως ἀχριβοῦται, τὰ δὲ τοῦ ᾿Αβραάμ, ὡς ὑποδείξομεν. ἦν δὲ τρία, 

πατὴρ χαὶ ἐχλεχτὸς χαὶ ἠχοῦς. φαμὲν δὴ τὴν μὲν ἠχὼ τὸν προφοριχὴν 
." ΄ - ᾿ " - “,; , ᾿ , 

εἶναι λόγον --- τοῦ γὰρ ζῴου ἠχεῖον ὄργανόν ἐστι τὸ φωνητήριον ---, 

τούτου δὲ πατέρα τὸν νοῦν --- ἀπὸ γὰρ διανοίας ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς 

φέρεται τὸ τοῦ λόγου νᾶμα ---, ᾿ἐχλεχτὸν δὲ τὸν τοῦ σοφοῦ" ὅ τι γὰρ 

ἄριστον, ἐν τούτῳ. χατὰ μὲν οὖν τοὺς προτέρους γαραχτῆρας ὁ φιλο- 

μαϑὴς χαὶ μετεωρολέσχης ἐσχιαγραφεῖτο, χατὰ δὲ τοὺς ἀρτίως ὑποτυ- 

πωϑέντας ὁ φιλόσοφος, μᾶλλον δ᾽ ὁ σοφὸς ἐδηλοῦτο. μηχέτ᾽ οὖν ὄνο- 

υάτων ἀλλαγὴν ὑπολάβῃς χαρίζεσθαι τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ διὰ συμβόλων ἡϑῶν 

ἐπανόρϑωσιν. τὸν γὰρ πραγματευόμενον τὰ περὶ φύσεως οὐρανοῦ πρό- 

τερον, ὃν μαϑηματιχὸν ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ἐπὶ τὴν μετουσίαν χαλέσας 

ἀρετῆς σηφὸν χαὶ ἀπέδειξε χαὶ ὠνόμασεν, ἐπιφημίσας τὸν μεταχαραχ- 

ϑέντα τρόπον, ὡς μὲν ᾿Εβραῖοι εἴποιεν ἄν. ᾿Αβραάμ, ὡς δ᾽ ἂν “λληνες. 
πατέρα ἐχλεχτὸν ἡχοῦς. τίνος γάρ, φησίν, ἕνεχα χορείας χαὶ περιόδους 

ἀστέρων ἐρευνᾷᾶς χαὶ τοσοῦτον ἀπὸ Ἰῆς ἄνω πρὸς αἰϑέρα πεπήδηχας: 

ἀρ᾽ ἵνα αὐτὸ μόνον τὰ ἐχεῖ περιεργάσῃ; χαὶ τίς ἐχ τῆς τοσαύτης περι- 

ερτίας γένοιτ᾽ ἂν ὠφέλεια; τίς χαϑαίρεσις ἡδονῆς; τίς ἐπιϑυμίας ἀνα- 
Φ ΡΞ », “Ὁ ΄ Ω ΞΗ ΄ - -" " πλῷ 

τροπή; τίς λύπης ἢ φόβου χατάλυσις; ποία παϑῶν, ἃ χλονεῖ χαὶ συγχεῖ 

τὴν ψυχήν, ἐχτομή; χαϑάπερ τὰρ δένδρων οὐδὲν ὄφελος, εἰ μὴ χαρπῶν 

01 

05 

09 

τὸ 

τὶ 

τ 

τ 

Ι Ἄβραμ Β 4. ὑφ᾽ βογῖρβὶ: ἀφ᾽ οοὐά. ἀναγνῶμεν)] ἀνοίγωμεν σοπὶ, Μδηρ., ἀχριβώ- 
σωμεν (εἴ. Ἰΐη. 14) ν6}] ἐρευνήσωμεν ὁ. στ. σοπϊοῖο, γνῶμεν ἐοπὶ. (δ ἢ 8. πέρι οοὐά. 

19 Ἄβραμ αὶ 10 ἠχοῦν σοπὶ. αηρ. Ξ90. ἐσχιογραφεῖτολ 929 ἵν Β τοιαύτης σοηϊοῖο 

2 3η4. οἵ. Αἰηθτοβ. ἀθ Αὔτ, 1 4,27. 



110 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

80 

--------- ὄ ..- 

οἰστιχὰ γένοιτο, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον οὐδὲ φυσιολογίας, εἰ μὴ μέλλοι 

χτῆσιν ἀρετῆς ἐνεγχεῖν: ὃ γὰρ χαρπὸς αὐτῆς οὗτός ἐστι. διὸ χαὶ τῶν 

πάλαι τινὲς ἀγρῷ τὸν χατὰ φιλοσοφίαν ἀπειχάσαντες λόγον φυτοῖς μὲν 

ἐξωμοίωσαν τὸ φυσιχὸν μέρος, αἱμασιαῖς δὲ χαὶ περιβόλοις τὸ λογικόν, 

χαρπῷ δὲ τὸ ἡϑιχόν, ὑπολαβόντες χαὶ τὰ ἐν χύχλῳ τείχη φυλαχῆς ἕνεχα 

τοῦ χαρποῦ χατεσχευάσϑαι πρὸς τῶν ἐχόντων χαὶ τὰ φυτὰ δεδημιουρ- 

Ἰῆσϑαι γενέσεως χαρποῦ χάριν. οὕτως οὖν ἔφασαν χαὶ ἐν φιλοσοφία 

δεῖν τήν τε φυσιχὴν χαὶ λογιχὴν πραγματείαν ἐπὶ τὴν ἠθιχὴν ἀναφέ- 

ρεσϑαι, ἡ βελτιοῦται τὸ ἦϑος χτήσεως ὁμοῦ χαὶ χρήσεως ἀρετῆς ἐφιέ- 

μενὴν. τοιαῦτα ἐδιδάχϑημεν περὶ τοῦ λόγῳ μὲν μετονομασϑέντος, ἔργῳ 

δὲ μεταβαλόντος ἀπὸ φυσιολογίας πρὸς τὴν ἡϑιχὴν φιλοσοφίαν χαὶ μετα- 

ναστάντος ἀπὸ τῆς περὶ τὸν χόσμον ϑεωρίας πρὸς τὴν τοῦ πεποιηχότος 

ἐπιστήμην, ἐξ ἧς εὐσέβειαν, χτημάτων τὸ χάλλιστον, ἐχτήσατο. (11.) 

τὰ δὲ περὶ τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ Σάρας νῦν ἐροῦμεν" χαὶ γὰρ αὕτη μετο- 

νομαάζεται εἰς Σάρραν χατὰ τὴν τοῦ ἑνὸς στοιχείου πρόσϑεσιν τοῦ ῥῶ. 

τὰ μὲν οὖν ὀνόματα ταῦτα, τὰ δὲ τυγχάνοντα μηνυτέον: ἑρμηνεύεται 

Σάρα μὲν [ ἀρχή μου, Σάρρα δὲ ἄρχουσα. τὸ μὲν οὖν πρότερον εἰδιχῆς 

σύμβολον ἀρετῆς ἐστι, τὸ δ᾽ ὕστερον γενιχῆς. ὅσῳ δὲ γένος εἴδους δια- 

φέρει χατὰ τὸ ἔλαττον, τοσούτι» τὸ δεύτερον ὄνομα τοῦ προτέρου" τὸ 

μὲν 1ὰρ εἶδος χαὶ βραχὺ χαὶ φϑαρτόν, τὸ δὲ γένος πολύ τε αὖ χαὶ 

ἄφϑαρτον. βούλεται δὲ ὁ ϑεὸς ἀντὶ μιχρῶν χαὶ φϑαρτῶν μεγάλα χαὶ 

ἀϑάνατα χαρίζεσθαι, χαὶ ἐμπρεπὲς αὐτῷ τὸ ἔργον. ἢ μὲν (γὰρ) ἐν τῷ 

σπουδαίῳ φρόνησις αὐτοῦ μόνου ἐστὶν ἀρχή, καὶ οὐχ ἂν ἁμάρτοι ὁ ἔχων, 

εἰ λέγοι" ἀρχή μού ἐστιν ἢ ἐν ἐμοὶ φρόνησις: ἢ δὲ ταύτην τυπώσασα, 

ἢ Ἰενιχὴ φρόνησις, οὐχέτι τοῦ δεῖνός ἐστιν ἀρχή, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀρχή. 

τοιγαροῦν ἐχείνη μὲν ἢ ἐν εἴδει τῷ ἔχοντι συμφϑαρήσεται, ἢ δὲ σφρα- 

δος τρόπον αὐτὴν τυπώσασα παντὸς ἀπηλλαγμένη ϑνητοῦ διατελέσει 

πρὸς αἰῶνα ἄφϑαρτος. οὕτω χαὶ τῶν τεχνῶν αἱ μὲν ἐν εἴδει συναπόλ- 

λυνται τοῖς χτησαμένοις, Ἰεωμέτραις, γραμματιχοῖς, μουσιχοῖς" αἱ δὲ 

τενιχαὶ μένουσιν ἀνώλεῦϑροι. προσυπογράφει δὲ ἀναδιδάσχων ἐν ταὐτῷ. 

15 

ν. ὅ90 Ν. 

μ᾽ 

Ι δὴ Μαηρ.: δὲ οοαα, οὐδὲ 5ογίρ5ὶ: οὐδὲν οοὐα, ὃ ὑπολαβόντες Μαηχ.: 

ἀπολαβόντες οοὐά. 14. ἐρευνῶμεν οοῃϊεῖο αὕτη Οοδη: αὐτὴ εοὐά, 
18 γένους εἴδος σοηΐ. Μαπρ. (504. 5'ς βογὶθ. οὐΐδπαὶ ᾿ΐπ. 19 τὸ πρότερον ὄνομα τοῦ δευ- 

τέρου) 19 χατὰ τὸ ἔλαττον 566]. (ὉΠ η τοῦ προτέρου ὄνομα 

92 γὰρ τἰὐαϊαϊ, οὖν δα, Μδην. 24. λέγοι Βοτίρβὶ: λέγει οοσα, 

2. 544. ν. γνο]. 1 δά ρ. 98,1. 1454η. εἴ. Αἰπότοκ, 1. ο,. 4,9}, 
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ὅτι χαὶ πᾶσα ἀρετὴ βασιλίς ἐστι χαὶ ἄρχουσα χαὶ ἡγεμονεύουσα τῶν 

χατὰ τὸν βίον πραγμάτων. 

(12.) ᾿Αλλὰ χαὶ τὸν ᾿Ιακὼβ μετονομάζεσθϑαι συμβέβηχεν εἰς τὸν 81] 

᾿Ισραήλ, οὐχ ἀπὸ σχοποῦ. διὰ τί; ὅτι ὁ μὲν ᾿Ιαχὼβ πτερνιστής, ὁ δὲ 

5. ᾿Ισραὴλ δρῶν τὸν ϑεὸν χαλεῖται. πτερνιστοῦ μὲν οὖν ἔργον ἀσχοῦντος 

ἀρετὴν τὰς βάσεις τοῦ πάϑους, αἷς ἐφίδρυται, χαὶ εἴ τι ὀχυρὸν χαὶ 

ἰὸρυμένον ἐν αὐταῖς χινεῖν χαὶ σαλεύειν χαὶ ἀνατρέπειν --- ταῦτα δὲ οὐ 

δίχα ἀγωνίας ἀχονιτὶ φιλεῖ γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐπειδάν τις τοὺς φρονήσεως 

ἄϑλους διαϑλῶν γυμνάζηταί τε τὰ τῆς ψυχῆς Ἰυμνάσματα χαὶ πρὸς 

10 τοὺς ἀντιπάλους χαὶ τραχηλίζοντας αὐτὴν λογισμοὺς παλαίῃ ---. τοῦ δὲ 

τὸν ϑεὸν ὁρῶντος τὸ μὴ ἐχ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ἀστεφάνωτον ἐξελϑεῖν, 

ἀλλὰ τὰ ἐπὶ τῇ νίχῃ βραβεῖα ἄρασϑαι. τίς δ᾽ ἂν εὐανϑέστερος χαὶ ἐπι- 82 

τηδειότερος πλέχοιτο νιχηφόρῳ ψυχῇ στέφανος ἢ δι᾿ οὗ τὸν ὄντα δυνή- 

σεται ϑεωρεῖν ὀξυδερχῶς; χαλόν γε ἀσχητιχῇ ψυχῇ πρόχειται τὸ ἄϑλον, 

15. ἐνομματωϑῆναι πρὸς τὴν τοῦ μόνου ϑέας ἀξίου τηλαυγῇ κατανόησιν. 

(13.) ἄξιον δὲ ἀπορῆσαι, διὰ τί ὃ μὲν ᾿Αβραάμ, ἀφ᾽ οὗ μετωνομάσθη, 88 
τῆς αὐτῆς προσρήσεως ἀξιοῦται μηχέτι χαλούμενος ὀνόματι τῷ προτέρῳ, 

ὁ ὃξ ᾿Ιαχὼβ προσρηϑεὶς ᾿Ισραὴλ οὐδὲν ἧττον αὖϑις πάλιν ᾿Ιαχὼβ ἐπὶ 

Ρ. 91 Μ. πλέον ὀνομάζεται. [λεχτέον οὖν ὅτι χαὶ ταῦτα χαραχτῆρές εἰσιν, οἷς ἣ 

30 διδαχτιχὴ τῆς ἀσχητιχῆς ἀρετῆς διαφέρει. ὁ μὲν γὰρ διδασχαλία βελτιω- 84 

ϑείς, εὐμοίρου λαχὼν φύσεως, ἣ περιποιεῖ τὸ ἄληστον αὐτῷ διὰ συνεργοῦ 

μνήμης, μονῇ χρῆται, ὧν ἔμαϑεν ἀπρὶξ ἐπειλημμένος χαὶ βεβαίως περι- 

εχόμενης" ὁ δ᾽ ἀσχητὴς ἐπειδὰν γυμνάσηται συντόνως, διαπνεῖ πάλιν 

χαὶ ὑπανίεται, συλλεγόμενος χαὶ ἀναχτώμενος τὴν ἐχ τοῦ πονεῖν τεϑρυμ- 

390 μένην δύναμιν, χαϑάπερ χαὶ οἱ τὰ σώματα ἀλειφόμενοι" χαὶ γὰρ οὔτοι 

περὶ τὴν ἄσχησιν χαμόντες, ὡς μὴ χατὰ τὸ παντελὲς αὐτοῖς ἀπορραγεῖεν 

αἵ δυνάμεις διὰ τὸ σφοδρὸν χαὶ σύντονον τῆς ἀϑλήσεως, ἔλαιον ἐπιχέ- 

ουσιν. εἶθ᾽ ὃ μὲν διδαχϑεὶς ἀϑανάτῳ χρώμενος ὑποβολεῖ τὴν ὠφέλειαν δῦ 

ἔναυλον χαὶ ἀϑαάνατον ἴσχει, μὴ τρεπόμενος" ὃ δ᾽ ἀσχητὴς χαὶ τὸ ἑχού- 

80 σιῶν ἔχων αὐτὸ μόνον χαὶ τοῦτο γυμνάζων χαὶ συγχροτῶν, ἵνα τὸ οἰχεῖον 

4 ὅτι οχ Οο15]. 438 Μδηρ.: οὔ. ΔΒ Ὁ {τὸν τὰς σουπίοὶο δἰἰογα χαὶ 

οιῃ. Β ὀχυρῶς (οἴῃ. καὶ) νοὶ ὀχυρὸν χαὶ (βεβαίως) οοῃϊοῖο 8 ἀχονιτὶ 
Νδηρ.: ἀπονητὶ οοὐά. 123 χαὶ Α: ἢ Β 11 ταύτης τῆς οσομπίοϊο 

τῆς αὐτῆς (ἀεὶδ σοπὶ. ΟΟμη 19. πλεῖον οσοὐά. 320 διδαχτιχὴ Β: διδαχτὴ Α 
ἀσχητῆς οοπὶ. Μδηρσ, 22 μονῇ βοιῖρβὶ: μόνη οοὐά. ἐνειλημμένος σοηϊοὶο 
24. ὑπανίσται Β, ὑπανίσταται ἑσοπὶ. Μδηρ. 24, 2ὃ τεϑρυμμένην Βοτίρβὶ: τετρυμ- 

μένην σοαά., τετρυμένην δηρ. 28 ὑποβολεῖ ἴῃ ὑποβολῇ οοτ. 29. αἷτὶ 
χαὶ νἱά. 566]. 
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παάϑος τῷ γενητῷ χαταβάλῃ. χἂν τελειωϑῇ, χαμὼν πρὸς τὸ ἀρχαῖον 

80 ἐπάνεισι γένος. τλητιχώτερος μὲν γὰρ οὗτος, εὐτυχέστερος δ᾽ ἐχεῖνος" 

ὁ μὲν γὰρ χρῆται διδασχάλῳ ἑτέρῳ, ὁ δ᾽ ἐξ ἑαυτοῦ ζητεῖ τε καὶ σχέ- 

πτεται χαὶ πολυπραγμονεῖ, μετὰ σπουδῆς ἐρευνῶν τὰ φύσεως, ἀδιαστάτῳ 

87 χρώμενος χαὶ συνεχεῖ πόνῳ. διὰ τοῦτο τὸν μὲν ᾿Αβραάμ, ἐπειδὴ μένειν 5 

ἔμελλεν ἐν ὁμοίῳ, μετωνόμασεν ὁ ἄτρεπτος ϑεός, ἵν᾽ ὑπὸ τοῦ ἑστῶτος 

χαὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντος τὸ μέλλον στήσεσϑαι παγίως 

ἰδρυϑῇ, τὸν δὲ ᾿Ιαχὼβ ἄγγελος ὑπηρέτης τοῦ ϑεοῦ, λύγος, ἵν᾿ ὁμολο- 

γηϑῇ μηδὲν εἶναι τῶν μετὰ τὸ ὃν ἀχλινοῦς χαὶ ἀρρεποῦς αἴτιον βεβαιό- 

τητος, ἀλλ ἁρμονίας τῆς ὡς ἐν ὀργάνῳ μουσιχῷ περιεχούσης ἐπιτάσεις 10 

χαὶ ἀνέσεις φϑόγγων πρὸς τὴν τοῦ μέλους ἔντεχνον χρᾶσιν. 

88 (14.) ᾿Αλλὰ τριῶν ὄντων τοῦ γένους ἀρχηγετῶν, οἱ μὲν ἄχροι 

μετωνομάσϑησαν, ᾿Αβραάμ τε χαὶ ᾿Ιαχώβ, ὁ δὲ μέσος ᾿Ισαὰχ τῆς αὐτῦς 

ἔλαχεν εἰς ἀεὶ προσρήσεως. διὰ τί; ὅτι ἢ μὲν διδαχτιχὴ ἀρετὴ χαὶ ἄσχη- 

τιχὴ δέχονται τὰ πρὸς βελτίωσιν --- ἐφίεται γὰρ δὴ ὁ μὲν διδασχόμενης ι1Ὁ 

ἐπιστήμης ὧν ἀγνοεῖ, ὁ δὲ ἀσχήσει χρώμενος στεφάνων χαὶ τῶν πρό- 

χειμένων ἄϑλων φιλοπόνῳ χαὶ φιλοϑεάμονι ψυχῇ ---. τὸ δ᾽ αὐτοδίδαχτον 

χαὶ αὐτομαϑὲς ένος, ἅτε φύσει μᾶλλον ἢ ἐπιτηδεύσει συνιστάμενον, ἐξ 

ἀρχῆς ἴσον χαὶ τέλειον χαὶ ἄρτιον ἠνέχϑη, [ μηδενὸς ἐνδέοντος τῶν εἰς ν. 592 Ν. 

89 πλήρωσιν ἀριϑμοῦ. ἀλλ᾿ οὐχ ὃ τῶν τοῦ σώματος ἐπιτηδείων προστάτης 30 

᾿Ιωσήφ' ἀλλάττει γὰρ τοὔνομα, ονθομφανὴχ ὑπὸ τοῦ τῆς χώρας βασι- 

λέως ἐπιχληϑείς (ἄοη. 41, 40). ὃν δὲ λόγον ἔχε: χαὶ ταῦτα. μηνυτέον. 

᾿Ιωσὴφ ἑρμηνεύεται πρόσϑεμα' προσϑήχη δ᾽ ἐστὶ τῶν φύσει τὰ ϑέσει, 

χρυσός, ἄργυρος, χτήματα, πρόσοδοι, οἰχετῶν ϑεραπεῖαι, χειμηλίων χαὶ 

ἐπίπλων χαὶ τῆς ἄλλης περιουσίας ἄφϑονοι ὖλαι, τῶν ἡδονῆς ποιητιχῶν 35 

90 ἀμήχανοι τὸ πλῆϑος παρασχευαί. ὧν τὸν ποριστὴν χαὶ ἐπιμελητὴν 

᾿Ιωσὴφ ὀνόματι εὐθυβόλῳ χαλεῖσϑαι συμβέβηχε πρόσϑεμα, ἐπεὶ τῶν 
ἔξωϑεν ἐπεισοδιαζομένων χαὶ προστιϑεμένων τοῖς χατὰ φύσιν προστασίαν 

ἀνῆπται. μαρτυροῦσι δ᾽ οἱ χρησμοὶ δηλοῦντες ὅτι τὰς τροφὰς τῆς σω- 

υατιχῆς χώρας ἁπάσης, Αἰγύπτου, ϑησαυρισάμενος ἐσιτάρχει (ἄφη. 41, 80 

91 48). (192.) τοιοῦτος μέν τις ὁ ᾿Ιωσὴφ ἐχ τῶν τνωρισμάτων γνω- 

ρίζεται: ὁ δὲ Ῥονθϑομφανὴχ ποῖός ἐστι, ϑεασώμεϑα. ἑρμηνεύεται οὖν 

Ι γεννητῶ εοὐά. χαταβάλῃ 5οτίρβὶ : μεταβάλη Ἄοοαὐά, 2. γὰρ] ἄρ᾽ εοηΐ. Μδηρ. 

ὃ χρώμενα ΠΟΘΒΟΙ.. 12 τῶν») τοῦ ἐοπίοϊο 11 εἰσαεὶ ἑσοὐά. διδαχτιχὴ 

βυγρδὶ (οἷς 8 89); διδαχτὴ οοσά, 14. 10 ἀσχητὴ Μαηρσ,, (ἢ) ἀσχητιχὴ δοῃϊοῖο 
19. ὅσιον ἑσοηϊ, Μαηῃρ. ἐνδέον οσοϊ. αηρ. 90. οὐχ (οὕτωφ) σοῃϊεῖο 24 ϑε- 
ραπεία 10, ἔοτί, τϑοῖθ 
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ἐν ἀποχρίσει στόμα χρῖνον. οἴεται γὰρ πᾶς ἄφρων τὸν πολυχρήματον 

χαὶ περιρρεόμενον ταῖς ἐχτὸς οὐσίαις εὐθὺς εἶναι χαὶ εὐλόγιστον, ἱχανὸν 

μὲν πρὸς ἃ ἄν πύϑηταί τις ἀποχρίνασϑαι, ἱχανὸν δὲ χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ 

Ἰνώμας εἰσηγήσασθαι συμφερούσας, χαὶ συνόλως τὸ φρόνιμον ἐν τῷ 

ὅ τυχηρῷ τίθεται, δέον ἔμπαλιν τὸ τυχηρὸν ἐν τῷ φρονίμῳ: ἄξιον γὰρ 

τὸ ἄστατον ὑπὸ τοῦ ἑστῶτος ἡνιοχεῖσϑαι. χαὶ μὴν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 92) 

τὸν ὁμογάστριον ὃ μὲν πατὴρ Βενιαμίν, ἢ δὲ μήτηρ υἱὸν ὀδύνης προς- 

αγορεύει (ἄφη. 30,18), φυσιχώτατα" μεταληφϑεὶς γὰρ ὁ Βενιαμίν ἐστιν 

υἱὸς ἡμερῶν, ἡμέρα δὲ τῷ ἀφ᾽ ἡλίου αἰσθητῷ φωτὶ χαταλάμπεται, 

10 τούτῳ δὲ τὴν χενὴν δόξαν ἐξομοιοῦμεν. ἔχει γάρ τινα λαμπρότητα 93 

αἰσϑητὴν ἐν τοῖς παρὰ τῶν πολλῶν χαὶ ἀγελαίων ἐπαίνοις, ἐν τοῖς γρα- 

φημένοις ψηφίσμασιν, ἐν ταῖς ἀνδριάντων χαὶ εἰχύόνων ἀναϑέσεσιν, ἐν 

πορφύραις χαὶ στεφάνοις χρυσοῖς, ἐν ἅρμασι χαὶ τεϑρίπποις χαὶ παρα- 

πομπαῖς ὄχλων. ὃ τούτων οὖν ζηλωτὴς εἰχότως υἱὸς ἡμερῶν, αἰσϑητοῦ 

Ρ. 833 ΜΝ. φέγγους χαὶ τῆς περὶ τὴν [ χενὴν δόξαν λαμπρότητος, ὠνομάσθη. τοῦτο 94 

Ιὸ ὃ πρεσβύτερος λόγος χαὶ πατὴρ ὄντως εὐϑυβόλον χαὶ χύριον ὄνομα αὐτῷ 

τίϑεται, ἢ δὲ παθοῦσα Ψυχὴ τὸ ᾧ πέπονθεν ἁρμόττον: ὀδύνης γὰρ υἱὸν 

χαλεῖ. διὰ τί; ὅτι οἱ ἐν ταῖς χεναῖς φερόμενοι δόξαις ὑπολαμβάνονται 

μὲν εὐδαιμονεῖν, πρὸς ἀλήϑειαν δὲ χαχοδαιμονοῦσι. τὰ γὰρ ἀντιπνέοντα 90 

0 πολλά, βασχανία, φϑόνοι, συνεχεῖς ἔριδες, φιλονειχίαι ἀχατάλλαχτοι μέχρι 

ϑανάτου, δυσμένειαι παισὶ παίδων χατὰ διαδοχὰς παραδιδόμεναι, χλῇῆρος 

οὐ χτητός. ἀναγχαίως οὖν ὁ ϑεοφράδμων ἐν αὐταῖς ὠδῖσιν ἀποϑνή- 90 
σχηυσαν, ἣ τίχτει χενοδοξίαν, παρέστησεν. , ἀπέθανες τώρ φησι Ραχὴλ 

δυστοχήσασα“ (ὅρη. 30,10. 19), ἐπειδὴ τῷ ὄντι ψυχῆς ἐστι ϑαάνατος 

2 δύξης αἰσϑητῆς χαὶ χενῆς σπορὰ τε χαὶ γέννησις. 

(10.) Τί δ᾽; οἵ τοῦ ᾿Ιωσὴφ παῖδες, ᾿Εφραΐμ τε χαὶ Μανασσῆς, οὐ 91 

πάνυ φυσιχῶς ἐξωμοιοῦντο δυσὶ τοῖς πρεσβυτάτοις υἱοῖς τοῦ ᾿Ιαχώβ, 
ἱῬουβήν τε χαὶ Συμεών; λέγει γάρ. ..οἱ δύο υἱοί σου, οἱ γενόμενοι ἐν 

Αἰγύπτῳ πρὸ τοῦ με ἐλθεῖν εἰς Αἴγυπτον, ἐμοί εἰσιν. ᾿Εἰφραῖμ. χαὶ 
80 Μανασσῆς ὡς ἱῬουβὴν χαὶ Συμεὼν ἔσονταί μοι“ (θη. 48,0). τίνα 

1 ἐν ἀποχρύψει στόμα ἀποχρινόμενον σοηΐ. ίδηρ, 2. οὐσίαις] ὅλαις οοηΐϊ. δηρ. 

4 φρόνημα Β 8 μεταληφϑῆς 11 παρὰ Β3: περὶ Α(Β᾽) 11 τῷ 
ὃ οσοηΐ. Μίδηρ. ᾧ] ὃ Β 18 φυρόμενοι ὁοπηὶ. Μδηρ., ἴοτγί. γθοῖθ; ν, Ουἷ8 
τοῦ. αἶν. πού. ὃ 394 90. βασχανίαι σοπίοῖϊο μέχρις 22 οὐκ 
εὐχτός σοηϊ. Μαγκίαπα, ἄχληρος σοπίοῖο 28 ἣ Βἢ: ἣν ΑΒΙ 20 δόξης αὖ 

ϑνητῆς τε χαὶ ὁοοηΐ. Μίαηρ. 20 ᾿Ιωσὴφ ἴπ τα8. Β Εὐφραΐμ Β οὐ 
οι. Β 21 ἐξομοιοῦντο 28 “Ρουβήν βογῖρε!: “Ῥουβίμ οοὐα., ἰΐθηι 
Ἰη. 80. 114,1 29. μὲ ΒΓ: μὴ ΑΒ! 80 Μανασσῆ 
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98 οὖν τρόπον οἱ δύο τοῖς δυσὶν ἐφαρμόζονται, ϑεασώμεϑα. “Ρουβὴν μὲν 

σύμβολον εὐφυΐας ἐστίν --- ἑρμηνεύεται γὰρ ὁρῶν υἱός, ἐπειδὴ πᾶς ὃ 

εὐθιξίχ χαὶ εὐφυΐα χρώμενος ὁρατιχός ---, ᾿Εφραῖϊμ δέ, ὡς πολλάχις 

εἴπομεν ἐν ἑτέροις, μνήμης --- μεταληφϑεὶς γάρ ἐστι χαρποφορία, χαρπ 

δὲ ψυχῆς ἄριστος ἢ μνήμη ---' συγγενὲς δὲ οὐδὲν ἕτερον οὕτως [τῷ] ὃ 

99 ἑτέρῳ, ὡς εὐφυεῖ τὸ μεμνῆσθαι. πάλιν ὃ Συμεὼν ὄνομα μαϑήσεως 

χαὶ διδασχαλίας ἐστίν --- εἰσαχοὴ γὰρ ἑρμηνεύεται ---, μανθάνοντος δ᾽ 

ἴδιον ἀχούειν τε χαὶ προσέχειν τοῖς λεγομένοις, ὃ δὲ Μανασσῆς ἀνα- 

100 μνήσεως σύμβολον: χαλεῖται γὰρ ἐχ λήθης. τῷ δ᾽ ἐχ λήϑης ἔξω 
προϊόντι συμβαίνει χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἀναμιωνήσχεσθαι" μαϑήσεως δὲ 10 

ἀνάμνησις οἰχεῖον. πολλάχις Ἰὰρ τοῦ μανθάνοντος ἀπορρεῖ τὰ ϑεωρή- 

ματα μὴ δυναμένου δι᾿ ἀσϑένειαν χρατεῖν χαὶ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ὑὕπανα- 

πλεῖ. τὸ μὲν οὖν τῆς ἀπορροῆς πάϑος ὀνομάζεται λήϑη. τὸ δὲ τῆς 
101 παλιρροίας ἀνάμνησις. ἀρ᾽ οὐ προσφυῶς εὐφυΐα μὲν [ἢ] υνήμη, μα- 

ϑήσει δὲ ἀνάμνησις ἐφαρμόζεται; χαὶ μὴν ὃν λόγον ἔχει Συμεὼν πρὸς ιὉ 

“Ῥουβήν, τὸ δ᾽ ἐστὶ μάϑησις πρὸς φύτιν, τοῦτον ἔχει λόγον Μανασσῆς 

102 πρὸς ᾿Εφραΐμ, τὸ δ᾽ ἐστὶ πρὸς μνήμην ἀνάμνησις. ὡς 1ὰρ τὸ εὐφυὲς 

ἄμεινον τοῦ μανθάνοντος --- τὸ μὲν γὰρ ἔοιχεν ὁράσει, τὸ δὲ ἀχοΐ" 

ἀχοὴ δὲ ὁράσεως [ τὰ δεύτερα φέρεται ---, οὕτω τὸ μνημονιχὸν τοῦ μ. 594}. 

ἀναμιμνῃσχημένου πανταχοῦ χρεΐττον, ὅτι τὸ μὲν λήϑῃ χέχραται, τὸ δὲ 30 

ἀμιγὲς καὶ ἄχρατον ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους διαμένει, 

103 (11.) Καὶ μὴν τόν 1ε τοῦ ἀρχιπροφήτου πενθερὸν τοτὲ μὲν Ἰοϑὸρ 

τοτὲ δὲ “Ραγουὴλ οἵ χρησμοὶ χαλοῦσιν’ Ἰοϑὸρ μέν, ὅταν τῦφος εὐημερῇ " 

μεταληφϑεὶς γάρ ἐστι περισσός, περιττὸν δὲ ἀψευδεῖ βίῳ τῦφος, γέλωτα 

μὲν τὰ ἴσα χαὶ ἀναγχαῖα τῷ βίῳ τιϑέμενος, τὰ δὲ πλεονεξίας ἄνισα 25 

104 σεμνύνων. οὗτος χαὶ ἀνθρώπεια ϑείων χαὶ ἔϑη νόμων χαὶ βέβηλα ἱερῶν 

χαὶ ϑνητὰ ἀϑανάτων χαὶ συνόλως τὸ δοχεῖν τοῦ εἶναι προτιμᾷ. χαὶ 

ἐπιτολμήσας αὐτοχέλευστος εἰς τὴν τοῦ συμβούλου παρέρχεται τάξιν, 

ὑφηγούμενος τῷ σοφῷ [μὴ] ἀναδιδάσχειν ἃ μόνα μανθάνειν ἄξιον, τὰ 

προστάγματα τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὸν νόμον“ (Εχοά. 18,20), ἀλλὰ (μὴ) τὰ 30 

πρὸς ἀλλήλους ἀνθρώπων συμβόλαια, τῆς ἀχοινωνήτου σχεδὸν αἴτια 

χοινωνίας. χαὶ ὃ μέγας πάντα πειϑαρχεῖ, νομίσας ἁρμόττον εἶναι μιχροῖς 

ὃ τῷ Ββθο]αβὶ, τῷ ροβὲ ὡς νἱά, αὐά. 9. σύμβολόν ἐστι" οὕτω γὰρ χαλεῖται Μδηρ. 

δ᾽ 5, 4.8 12. 12 ὑπαναπολεῖ σοηΐ. ἤοόΒο,., ἐπαναπολεῖ εοηΐ. Μδηρ, 14. ἡ 86- 
οἰ αδὶ 10 Ρουβὶμ. οοὐά. τόδε α (τὸν) λόγον σοπίοῖο 19 δευτερεῖα 
Οδπίαθγ, (Ὁ]]. 5, Ττῖη, (ΜΔ ηρ.), [οτί, τϑοῖδ 24 ἀπλανεῖ οσοηϊ. Μδηρ. 25 (χαὺ 

ἄνισα οὐπὶ. Μαηρ. 29. μὴ 566]. Μαηρ, 90 μὴ δἀά, Ναηρ. (ν. ΠΤ Χ ΧῚὺ 
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μὲν τὰ μιχρά, μεγάλοις δὲ τὰ μεγάλα δίχαια τίϑεσϑαι (ἰὑ14, 32,24). 

μεταβαλὼν δὲ πολλάχις ὃ δοχησίσοφος οὗτος χαὶ μεταβὰς ἀπὸ τῶν 10 

ϑρεμμάτων, ἃ δὴ τυφλὸς ἔλαχεν ἡνιοχεῖν, ἀναζητήσας τὴν ϑείαν ἀγέλην 

μέρος οὐ μεμπτὸν αὐτῆς γίνεται, ϑαυμάσας τῆς φύσεως τὸν ἀγελάρχην 

ὅ χαὶ τῆς ἐπιστασίας ἀγάμενος, ἧ χρῆται πρὸς τὴν τῶν ἑαυτοῦ ϑρεμ- 

μάτων ἐπιμέλειαν: ἑρμηνεύεται γὰρ ἹῬαγουὴλ (Εχοά. 2, 18) ποιμασία 

ϑεοῦ. (18.) τὸ μὲν χεφάλαιον εἴρηται, τὰς δὲ πίστεις ὑφηγήσεται. 100 

πρῶτον μὲν ϑεραπευτὴν αὐτὸν χρίσεως χαὶ δίχης εἰσηγεῖται: ἢ γὰρ 

προσηγορία τῆς Μαδιὰμ μεταληφϑεῖσα ἐχ χρίσεως ὀνομάζεται. διττὸν 
Ι0 δὲ τοῦτο. δηλοῖ γὰρ τὸ μὲν ἔχχρισιν χαὶ ἀπόχρισιν, ἣ χαὶ τοῖς ἀγω- 

νισταῖς χατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας λεγομένους εἴωϑε συμβαίνειν. μυρίοι 

γὰρ ἀνεπιτήδειοι φανέντες ἤδη πρὸς τῶν αϑλοθετῶν ἐξεχρίϑησαν. 

οὗτηι {τε} τελεταῖς ἀνιέροις ταῖς Βεελφεγὼρ τελεσϑέντες (Ν πη. 20,3) 101 

Ρ. 5 ΜΝ. χαὶ τὰ τοῦ σώματος στόμια πάντα εὐρύναντες πρὸς τὴν [ τῶν ἔξωϑεν 

ιὸ ἐπιχεομένων ῥευμάτων ὑποδοχὴν --- ἑρμηνεύεται γὰρ Βεελφεγὼρ ἀνω- 

τέρω στύμα δέρματος --- χατέχλυσαν τὸν ἡγεμόνα νοῦν χαὶ ἀφεῖσαν 

εἰς βυϑὸν ἔσχατον, ὡς μηδ᾽ ἀνανήξασϑαι μηδὲ μιχρὸν ὅσον δυνηϑῆναι 

ἀνασχεῖν: χαὶ τοῦτο ἔπαϑεν, ἕως ὁ εἰρηνιχὸς χαὶ ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ 108 

(Ρ14. 12. 13) τρανός, Φινεές, ὑπέρμαχος αὐτοχέλευστος ἦλθε, φύσει 
0 μισηπόνηρος ὧν χαὶ ζήλῳ τῶν χαλῶν χατεσχημένος: ᾧ σειρομάστην 

λαβόντι, τὸ δ᾽ ἐστὶν ἠχονημένον χαὶ ὀξὺν λόγον, μαστεύειν χαὶ ἀναζη- 

τεῖν ἕχαστα ἱχανόν, ἐξεγένετο μὴ φεναχισϑῆναι, ῥώμῃ δὲ χαρτερᾷ χρη- 

σαμένῳ χαταχεντῆσαι διὰ τῆς μήτρας τὸ πάϑος (νἀ. 1.8), ἵνα μηδὲν 

ἔτι χαχὸν ϑεήλατον τίχτῃ. πρὸς τούτους χαὶ ὁ μέγιστος ἐνίσταται 109 

ἢ τῷ δρατιχῷ γένει πόλεμος, ἐν ᾧ τῶν διαγωνισαμένων ,,διεφώνησεν 

οὐδείς“ (Νυμ. 351,49). ἀλλ ἄτρωτος χαὶ σῴῷος ἐπανῆλϑε, τοῖς νιχητη- 

ρύοις ἀναδούμενος στεφάνοις. (19.) ἕν μὲν δὴ τοῦτο ἐχ τῆς Μαδιὰμ 10 

ἐδηλοῦτο" ἕτερον ὃὲ τὸ χριτιχὸν χαὶ διχαστιχὸν εἰδος, ὃ χαὶ χατ᾽ ἐπι- 

Ἰαμίαν οἰχειοῦται γένει τῷ προφητιχῷ. τῷ ἱερεῖ“, φησὶν οὖν, τῆς 

80 χρίσεως καὶ τῆς δίχης ,εἰσὶν ἑπτὰ ϑυγατέρες“ (ἔχοι. 2,10), συμβολι- 

χῶς αἵ τοῦ ἀλόγου δυνάμεις, γονή τΞ χαὶ φωνὴ χαὶ πέντε αἰσϑήσεις, 

ὃ ϑρεμμάτων Μδηρ.: σχημάτων σοὐ, 1 ὑφηγήσεται ζαὐτὸς Μωυσῆς) σοηϊοῖο 9 ἐχ- 
χρίσεως Β 13. τε βθο]υβὶ τελετὰς ἀνιέρους τὰς σοηΐοῖϊο 14 στόμια 8οτγρδὶ: 

στόματα εοὐα. ἄνωθϑεν οσοπὶ. Μδηρ. 10 ἀφεῖσαν (γ6] ἠφάνισαν 7) 5εγῖρβὶ: ἐπήεσαν 
ἐοσὰ., ἐπίεσαν οοπὶ. Μδησ., ἔπεμψαν οοηὶ. ΟΟ ἢ 18 ἀναχῦψαι ὁοοηϊ. Μδῃρ. 

19. τρανὸς] ϑεραπευτὴς ὁοηϊ. Μδησ., τρανὸς (λόγος) σοπίοϊο, βοὰ (οτί. τηδῖογ ἰδοὰπα 5[8- 

τϑπηά 8 20 χατεσχημένος ἨΟΘΒΟΠ: κατισχημένος οσοὐὰ, 2ὺ σῶος {πᾶς» οοηΐ. 

Μη. 28 χριτιχὸν Μαηρ.: χρεῖττον οο(, ὃ0 ἦσαν ὁχ ΟΠΧΧ οοπὶ. Μδησ, 
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- φ "1 ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρός. διὰ Ἰὰρ τῶν ἑπτὰ δυνάμεων 

τούτων αἵ προβάσεις χαὶ παραυξήσεις τοῦ πατρὸς νοῦ ταῖς ἐγγινομέναις 

χαταλήψεσι συνίστανται. παραγενόμεναι δ᾽ ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ἑχάστη, χρώ- 

ματα μὲν χαὶ σχήματα ὅρασις, φωνὰς δὲ ἀχοή, ἀτμοὺς δὲ ὄσφρησις, 
χυλοὺς δὲ γεῦσις χαὶ αἱ ἄλλαι πρὸς τὰ ἁρμόττοντα ξαυταῖς, ,,«ἀντλοῦσι“ [ΣΟῚ 

τρόπον τινὰ τὰ ἐχτὸς αἰσϑητά, οἕως ἄν πληρώσωσι τὰς τῆς ψυχῆς 
δεξαμενάς, ἐξ ὧν ποτίζουσι τὰ πρόβατα τοῦ πατρός“ (Ἰ0]14.), τὴν χαϑα- 

ρωτάτην λέγω τοῦ λογισμοῦ ποίμνην, ἀσφάλειαν χαὶ χόσμον περιφέ- 

Η12. ρουσαν ἐν ταὐτῷ. παραγενόμενοι δ᾽ οἱ φϑόνου χαὶ βασχανίας ἑταῖροι, 

πονηρᾶς ἀγέλης ἡγεμόνες, ἐλαύνουσιν αὐτὰς τῆς χατὰ φύσιν χρήσεως ιῸ 

(ἰθϊά. 11). αἱ μὲν γὰρ τὰ ἐχτὸς ἄγουσιν εἴσω πρὸς οἷα διχαστὴν χαὶ 

18 βασιλέα τὸν νοῦν, ἵν᾽ ἄρχοντι χρώμεναι τῷ βελτίστῳ χατορϑῶσιν: οἱ 

δ᾽ ἀντιχάϑηνται διώχοντες χαὶ τἀναντία παραγγέλλοντες, ἔξω τὸν νοῦν 

ἐπισπᾶσϑαι χαὶ ἀγώγιμα παραδιδόναι τὰ φαινόμενα, μέχρις , ἀναστὰς“ 

Ι ὃ τέως ἠρεμεῖν τρύπος δοχῶν φιλάρετος χαὶ ἐπιϑειάσας, ὄνομα Μωυσῆς. μ. ὅ90 Ν. 

ὑπερασπίσει χαὶ ῥύσεται αὐτὰς“ τῶν χατεχόντων, ποτίμοις λόγοις 10 

114 ϑρέψας τὴν τοῦ πατρὸς ποίμνην (1014.λ.» ἐχφυγοῦσαι ὃὲ τὴν ἐπίϑεσιν 

τῶν διανοίας μὲν ἐχϑρῶν, τὰ δὲ περίαπτα ὥσπερ ἐν τραγῳδίᾳ μόνα 

ἐζηλωχότων οὐχέτι πρὸς Ἰοϑόρ, ἀλλὰ πρὸς Ραγουὴλ ἀφιχνοῦνται (ἰδ. 

11. 18). κχαταλελοίπασι μὲν γὰρ τὴν πρὸς τῦφον συγγένειαν, ὠχείωνται 30 

δὲ ἀγωγῇ νομίμῳ, μοῖρα τῆς ἱερᾶς ἀγέλης ἀξιώσασαι γενέσϑαι, ἧς ὃ 

ϑεῖος ἀφηγεῖται λόγος, ὡς δηλοῖ τοὔνομα" ποιμασία γάρ ἐστι ϑεοῦ. 

"δ (20.) ποίμνης δ᾽ ἐπιμελουμένου τῆς ἰδίας, ἐξ ἑτοίμου ἀγαϑὰ πάρεστιν 

αϑρόα τοῖς πειϑαρχοῦσι χαὶ μὴ ἀφηνιάζουσι τῶν ϑρεμμάτων. ἄδεται 

δὲ χαὶ ἐν ὕμνοις ἀσμα τοιοῦτον: οχύριος ποιμαίνει με, χαὶ οὐδέν με "5 

"10 ὑστερήσει“ (Ὀβα]τη. 22, 1). πεύσεται οὖν εἰχότως ὁ ποιμένι (χαὶ 

βασιλεῖ χρώμενος τῷ ϑείῳ λόγῳ νοῦς τῶν ἑπτὰ ϑυγατέρων αὐτοῦ" διὰ 

τί συντείνασαι μετὰ πολλοῦ τάχους τήμερον ἀφῖχϑε (χοά, 2, 18); 

πρότερον γὰρ ὅτ᾽ ἐνετυγχάνετε τοῖς αἰσϑητοῖς, μαχρὸν χρόνον ἔξω δια- 

τρίβουσαι μόλις ἐπανήειτε δελεαζόμεναι πρὸς αὐτῶν: νυνὶ δ᾽ οὐχ οἶδ᾽ Ὁ 

"7 ὅ τι παϑοῦσαι συντόνως παρὰ τὸ εἰωθὸς ἐπανήχετε. φήσουσιν οὖν, ὅτι 

ἢ ποτίζουσι Μαηρ.: πίνουσι οοὐά. 9. αὐτῷ ΡῬΘΥ Θγγογθη Μαηῃρ, . ἢ χαὶ 
οἴῃ, Β 18 ἔξω Μαηρσ.: ἐξὸν οοὐά., ἐξ ὧν οοπὶ. οἱ ροβὲ ἀγώγιμα δ(ά. αἰσϑήσει Ματκ- 
Ἰαηὰ 14 ἀγώγιμον παραδιδόναι τοῖς φαινομένοις (πρὸς τὰ φαινόμενα (ἢ) εοηϊεῖο 

ποιμαινόμενα δηρ. 18 Μωσῆς οοὐα. 10 ὑπερασπιεῖ οοπίοίο αὐτὰς 5ετίρεὶ: 
αὐτὰ οοὐα. χατατρεχύντων σοπὶ. Μδηρ. 21 ἀξιωϑεῖσαι οομϊ. Μαηρ. 

2. (τούτου) τῆς οοπίεϊο 20 πεύσεται Μδησ,: πευστέον σοι, χαὶ Διἰαϊαϊ 

91 συντόνως δηρ.: συντόμως οσοὐά, 
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οὐχ αὐταὶ γεγόνασιν αἴτιαι τοῦ τὸν δίαυλον ἐπὶ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ ἀπὸ 

τῶν αἰσϑητῶν ἀπνευστὶ χαὶ μετὰ πολλῆς ῥύμης δραμεῖν, ἀλλ᾽ ὃ ῥυσά- 

μενὴς αὐτὰς ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν τῆς ἀγρίας ἀγέλης ποιμένων. Αἰγύπ- 

τιον δὲ χαλοῦσι Μωυσῆν (ἰθϊά. 19). τὸν οὐ μόνον “Ἑβραῖον, ἀλλὰ χαὶ 
ὃ τοῦ χαϑαρωτάτου γένους ὄντα 'Εβραίων, ὃ ἱερᾶται μόνον, οὐ δυνάμεναι 

τὴν ἑαυτῶν φύσιν ὑπερβῆναι. μεϑόριοι γὰρ αἱ αἰσϑγήσεις οὖσαι [τῶν] 118 

νηητῶν τε χαὶ αἰσϑητῶν ἀγαπητὸν ἐὰν ἑχατέρων ἐφιῶνται, ἀλλὰ μὴ 

ὑπὸ μόνων τῶν αἰσϑητῶν ἄγωνται" τὸ δ᾽ οἴεσθαι ὅτι μόνοις ποτὲ τοῖς 

χατὰ διάνοιαν ἐπανέξουσιν εὐήϑεια πολλή. οὗ χάριν ἀμφότερα τιϑέασι, 

10 διὰ υὲν τοῦ ,ἀνϑρωπος“ τὰ μόνῳ λόγῳ ϑεωρητὰ μηνύουσαι, διὰ δὲ 

τοῦ οΑἰγύπτιος“ παριστᾶσαι τὰ αἰσϑητά. ταῦτ᾽ ἀχούσας χαὶ πάλιν 119 

πεύσεται. ,ποῦ ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος (014. 20); ἐν τίνι μέρει τῶν χαϑ᾽ 
ὑμᾶς οἰχεῖ τὸ λογιχὸν εἶδος; ἵνα τί αὐτὸν“ ῥᾳδίως οὕτω ,,χαταλελοί- 

πατες (ἰ014.), ἀλλ οὐχ ἅπαξ ἐντυχοῦσαι περιέσχετε χτῆμα χάλλιστον 

15 χαὶ λυσιτελέστατον ἑαυταῖς: ἀλλ᾽ εἰ μὴ πρότερον, νῦν αὐτὸν χαλέσατε, 120 

ὅπως ἂν φάγῃ“ (ἰδ14.) χαὶ τραφῇ ταῖς ὑμετέραις βελτιώσεσι χαὶ πρὸς 

ν. ὅ91 ΜΝ. αὐτὸν οἰχειώσεσι. τάχα γὰρ χαὶ οἰχήσει [ παρ᾽ ἡμῖν χαὶ τὸ πτηνὸν 

χαὶ [τὸ} ϑεοφόρητον χαὶ προφητιχὸν γένος, ὄνομα Σεπφώραν, ἄξεται 

(ἰθ1ά. 21). 

30 (21.) Ταῦτα χαὶ περὶ τούτων. ἀλλὰ χαὶ τὸν Ὥσηξ μετονομάζει 13] 

Μωυσῆς εἰς τὸν Ἰησοῦν (Νυπι. 13,11), τὸν ποιὸν εἰς ἕξιν μεταχα- 

ράττων. Ὡσηὲ μὲν γὰρ ἑμηνεύεται ποιὸς οὗτος, Ἰησοῦς δὲ σωτηρία 

χυρίου, ἕξεως ὄνομα τῆς ἀρίστης. ἕξεις γὰρ τῶν χατ᾽ αὐτὰς ποιῶν 19 

ἀμείνους, ὡς μουσιχὴ μουσιχοῦ χαὶ ἰατριχὴ ἰατροῦ χαὶ παντὸς τεχνίτου 

25 τέχνη ποιά, χαὶ ἀιδιότητι χαὶ δυνάμει χαὶ τῇ περὶ τὰ ϑεωρήματα ἀπταί- 

στῳ ἀχρότητι. ἢ μὲν τὰρ ἕξις ἀΐδιον, ἐνεργοῦν, τέλειον, ὁ δὲ ποιὸς 
ϑνητόν, πάσχον. ἀτελές" χρεῖττον δὲ ϑνητοῦ μὲν τὸ ἄφϑαρτον, πάσχον- 

τὸς δὲ τὸ δρῶν αἴτιον, τὸ δὲ τέλειον ἀτελοῦς. οὕτω μετεχαράχϑη χαὶ 133 

τὸ τοῦ λεχϑέντος νύμισμα πρὸς ἰδέαν βελτίονα. ὁ ὃὲ Χαλεβ χαὶ 
) αὐτὸς ὅλος ἀλλάττεται" ,ἐγένετο“ 160 φησι , πνεῦμα ἕτερον ἐν αὐτῷ“ 

(Ναμ. 14.24), ὡσανεὶ τοῦ ἡγεμονιχοῦ μεταβαλόντος πρὸς ἄχραν τελειό- 

τητα. χαὶ γὰρ ἐρμηνευϑείς ἐστι Χάλεβ πᾶσα χαρδία" τοῦτο δὲ σύμ- 134 

1 νοητὰ σοηϊ. Μδῃρ, 9. ἄνϑρωπος (Αἰγόπτιος) οομϊ. Μδηρ. 4 Μωσὴν οοὐὰ, 
ὃ τῶν ϑ56ο]ιϑὶ 1 ἐφίωνται οοὐά. 10 μόνῳ οἴῃ. 11 ρμοβϑὲ χαὶ [οτί. δὰ, 
Ραγί. 1 οἰκεῖ βουῖρ5!: οἰχεῖον οοαά., οἰχεῖ οὖν Νηρ, 14. περιέσχετε) περιε- 

χόμεναι ἐκτήσασϑε ὁοῃίοῖο 10 δεξιώσεσι οοηϊ. Μδηρ. 18 τὸ 5θο}βὶ 

21 Μωσῆς εοπὰ. 20 ποιά] πᾶσα θόπο οοηΐ. Μδηρ. 91 πάσχων 

ῬΒΪ οΩΐ5. ΟΡΕΓα νο]. 1. 12 
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βολον τοῦ μὴ ἐχ μέρους ἐπαμφοτερίζουσαν χαὶ ἀντιρρέπουσαν, ἀλλ᾽ 

ὅλην δι᾿ ὅλου τὴν ψυχὴν μεταβεβλῆσϑαι πρὸς τὸ δόχιμον, χἄν εἴ τι 

μὴ πάνυ ἐπαινετὸν εἴη, λόγοις τοῖς περὶ μετανοίας ἐξοιχίσασαν: οὕτω 

γὰρ ἐχνιψαμένη τὰ χαταρρυπαίνοντα χαὶ τοῖς φρονήσεως λουτροῖς χρη- 

σαμένη χαὶ χαϑαρσίοις ἔμελλε φαιδρύνεσϑαι. δ 

195 (22.) Τὸν δὲ ἀρχιπροφήτην συμβέβηχεν εἶναι πολυώνυμον. ὁπότε 
μὲν γὰρ τοὺς χρησμῳδουμένους χρησμοὺς ἑρμηνεύων ὑφηγεῖται, προσα- 

Ἰορεύεται Μωυσῆς" ὁπότε δ᾽ εὐχόμενος εὐλογεῖ τὸν λεών, ἄνϑρωπος 

ϑεοῦ (θουΐ. 38,1). ἡνίχα δὲ Αἴγυπτος τὰς ὑπὲρ τῶν ἀσεβηϑέντων 

δίχας ἐχτίνει, τοῦ βασιλεύοντος τῆς χώρας Φαραὼ ϑεός (Εχοά. 1.1). 10 

120 διὰ τί δέ: ὅτι τὸ μὲν νόμους μεταγράφειν ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν ἐντευξο- 

μένων Ψηλαφῶντός ἐστι χαὶ διὰ χειρὸς ἔχοντος ἀεὶ τὰ ϑεῖα χαὶ ἀνα- 

χεχλημένου (Εχοϊ. 24,1) ὑπὸ τοῦ ϑεσπιῳδοῦ νομοϑέτου χαὶ εἰληφότος 
παρ᾽ αὐτοῦ μεγάλην δωρεάν, ἑρμηνείαν χαὶ προφητείαν νόμων ἱερῶν" 

μεταληφϑεὶς γὰρ Μωυσῆς χαλεῖται λῆμμα, δύναται δὲ χαὶ ψηλάφημα Ὁ 

127 διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. τὸ δέ 1ε εὔχεσϑαι χαὶ εὐλογεῖν οὐχ ἔστι 

τοῦ τυχόντος, ἀλλ᾽ ἀνθρώπου τὴν πρὸς Ὑένεσιν μὴ ἑἕωραχότος συγγέ- 

νειαν, προσχεχληρωχήτος δὲ ἑαυτὸν τῷ πάντων ἥγεμόνι χαὶ πατρί" 

128 ἀγαπητὸν γάρ, εἴ τῳ ἐξεγένετο εὐλογιστία χρῆσϑαι, τὸ δέ γε χαὶ ἑτέροις 

περιποιεῖν τὸ ἀγαϑόν, τοῦτο μείζονος χαὶ τελειοτέρας ψυχῆς χαὶ ὡς Ὁ 

ἀληϑῶς ϑειαζούσης [ ἦν ἐπάγγελμα, ἧς ὁ τυχὼν εἰχότως ϑεὸς χεχλή- ρ. 898 ἡ. 

σεται. ϑεὸς δὲ ὃ αὐτὸς οὗτος ἅτε σοφὸς ὧν χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἄρχων 

παντὸς ἄφρονος, χἂν εἰ τοῖς βασιλείοις σχήπτροις ἐχεῖνος ἐφιδρύοιτο μεγα- 

129 λαυχῶν χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἥχιστα. βούλεται γὰρ ὃ τῶν ὅλων ἡγεμών, 

χἄν ἀφόρητα ἀδιχοῦντές τινες μέλλωσι χολάζεσϑαι, παραιτητὰς ἔχειν τοὺς 56 

ἐντευξομένους ὑπὲρ αὐτῶν, οἱ τὴν τοῦ πατρὸς ἵλεω δύναμιν ἀπομιμού- 

μενοι μετριώτερον χαὶ φιλανϑρωπότερον χρήσονται ταῖς τιμωρίαις" ϑεοῦ 

δὲ τὸ εὐεργετεῖν ἴδιον. 

130 (23.) ᾿Αποχρώντως οὖν περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων ἀλλαγῆς τε χαὶ 

μεταϑέσεως εἰρηχύτες ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῆς ἐφύδου τρεψόμεϑα χεφάλαια. Ὁ 

3. εἴη βογῖρβὶ: ἧ οοὐά, ἐξοικίζουσαν οὕτω] ὄντως 1Πο686}!. ὃ χαϑαρσίοις 

Μίδηρ.: χαϑαρσίω οοαά, 6δ Β 1 ϑεσπιζομένους σοπίοῖο 8 Μωσῆς οοὐά. 
11 δή οὐπίεῖο ἀναγράφειν σοῃϊοῖο 13. ϑεσπιῳδοῦ] ϑεοῦ σοπὶ. Μδηρ., ὑπὸ 

τοῦ ϑεσπιῳδοῦ 860]. (Ὅδἢ 1 Μωσῆς ἃ 11 μὴ ἡρμοχότος σοπὶ. Ναηρ., 
μὲν ὑπερεωραχότος γε] μὲν ἀποδεδραχότος σοπίοῖο 19. εὐλογίᾳ Μδηρ. 30 τε- 

λεωτέρας Β 21 ϑεὸς} ἄνϑρωπος ϑεοῦ νυἱὰ, Ἰορ΄. 28 σκήπτροις} ϑρόνοις 

σοπίοῖο 29. 24 ἐφιδρύοιτο μεγαλαυχῶν. χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἥχιστα ζεὔχεται οομϊ. Μδηρ. 

20 μέλλουσι Β 
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εἴπετο δ᾽ εὐθὺς ἢ Ἰένεσις Ἰσαάχ' χαλέσας γὰρ τὴν μητέρα αὐτοῦ 

Σάρραν ἀντὶ Σάρας φησὶ τῷ ᾿Αβραάμ: «δώσω σοι (ἐξ αὐτῆς) τέχνον“ 

(θη. 11.160)» ἐν μέρει δ᾽ ἕχαστον ἀχριβωτέον. δ᾽ τοίνυν χυρίως 13] 
διδοὺς ὁτιοῦν ἴδιόν τι πάντως ἑαυτοῦ δίδωσιν: εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀψευδές 

ὁ. ἐστι, γένοιτ᾽ ἂν Ἰσαὰχ οὐχ ὃ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ὃ συνώνυμος τῆς ἀρίστης 
τῶν εὐπαϑειῶν, χαρᾶς, γέλως, ὃ ἐνδιάϑετος υἱὸς ϑεοῦ τοῦ διδόντος 

αὐτὸν μείλιγμα χαὶ εὐθυμίαν εἰρηνιχωτάταις ψυχαῖς. ἄτοπον μὲν γὰρ 182 

ἕτερον ἄνδρα εἶναι, ἐξ ἑτέρου δὲ νόϑα χαὶ μοιχίδια παιδοποιεῖσθαι" χαὶ 

μὴν τόν γε ϑεὸν ἄνδρα τῆς φιλαρέτου διανοίας Μωυσῆς ἀναγράφει δι᾽ 

Ι0 ὧν φησιν" ἰδὼν χύριος, ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς“ 

(θη. 29,31). ἔλεον γὰρ καὶ οἶχτον λαβὼν τῆς ὑπὸ τοῦ θνητοῦ γένους 188 

μισουμένης ἀρετῆς χαὶ ψυχῆς τῆς φιλαρέτου στειροῖ μὲν αὶ καὶ τὴν 

φιλόχαλον φύσιν, ἀνοΐχνυσι δὲ τῆς εὐπαιδίας πηγὴν εὐτοχίαν αὐτῇ χαρι- 

ζόμενος. ἢ δὲ Θάμαρ ἐγκύμων τε Ἱενομένη ϑείων σπερμάτων χαὶ τὸν 184 

Ι6 μὲν σπείραντα οὐχ ἰδοῦσα --- λέγεται γὰρ τότε ,ἐγχαλύψασθϑαι τὸ πρό- 

σωπὴν“ (θη. 38, 15), ὡς Μωυσῆς, ἡνίχα ἀπεστράφη εὐλαβούμενος 

τὸν ϑεὸν ἰδεῖν (Εχοϊ, 3, 60) ---, τὰ δὲ σύμβολα χαὶ τὰ μαρτύρια δια- 

ϑρήσασα χαὶ παρ᾽ αὑτῇ διχάσασα, ὅτι ϑνητὸς ταῦτ᾽ οὐ δίδωσιν, ἀνέ- 

χραγεν" οοὔτινος ταῦτ᾽ ἐστίν, ἐξ ἐχείνου ἐν γαστρὶ ἔχω“ (ἄφη. 38,25). 

Ὁ τίνος ὁ δαχτύλιος, ἥ πίστις, ἢ τῶν ὅλων σφραγίς, ἢ ἀρχέτυπος ἰδέα, 130 

ἡ τὰ πάντ᾽ ἀνείδεα ὄντα χαὶ ἄποια σημειωϑέντα ἐτυπώϑη; τίνος δὲ 

χαὶ (2) ὁρμίσχος, ἢ [ὁ χόσμος] εἱμαρμένη, ἀχολουϑία χαὶ ἀναλογία τῶν 

συμπάντων εἱρμὸν ἔχουσα ἀδιάλυτον; τίνος δὲ χαὶ ἢ ῥάβδος (1014.), τὸ 

ἐρηρεισμένην, τὸ ἀχράδαντον, τὸ ἄτρεπτον, ἢ νουϑεσία, ὁ σωφρονισμής, 

35. ἢ παιδεία; τὸ σχΐπτρον, ἢ βασιλεία, τίνος: ἀρ᾽ οὐχὶ μόνου ϑεοῦ; τοιγα- 180 

Ρ. 99 Ν. ροῦν ὃ ἐξομολογητιχὸς [ τρόπος, ᾿Ιούδας, ἡσϑεὶς αὐτῆς τῷ χατεχημένῳ 

χαὶ ϑεοφορήτῳ παρρησιάζεται λέγων" ,δεδιχαίωται, ἧς ἕνεχα αἰτίας ἐγὼ 

οὐδενὶ ϑνητῷ αὐτὴν ἔδωχα“ (ἰθ14. 20), ἀσεβὲς ἡγούμενος μιαίνειν βεβή- 

2 ἐξ αὐτῆς δὐάϊάϊ, ν. ὃ 141 9. χυρίως οι. ὃ ᾿Ισαὰχ μοβϑὲ ἄνϑρωπος 
ἰγαηβροη. Ὁ υἱὸς} λόγος οσοηϊ. Μαην. Ἵ. 8 γὰρ ἕτερον μὲν οοῃϊοῖο 
9. Μωσῆς οοὐά, 12. Ἰασυπαιη 5ἰαξι! ΟΠ Π 18 φιλόχοσμον Μαηρ. παιδείας 

Μαηρ. 14 χαὶ οὐ. Β 10 Μωσῆς εοὐά. 18 εἰχάσασα οοπὶ. Μδηρ, 
ταῦτα Β 21 πάντα Β 22 ὁ δάαϊαὶ ἡ βογίρβὶ: ἢ ὁοοάμ, 
ὃ χόσμος ΒθοΙυβὶ; νυἱάθίυγ νοῦ ὁ ὁρμίσχος Θχρ]ϊοδίῖίο, ἡ χόσμου εἱμαρμένη νεῖ ὁ 
χόσμος, ἣ εἱμαρμένη οοπΐ. Μδηρ. 

ὃ ν. δὰ ρ. 185,4. 2, 20 εἴ. θγοκρ, Ομγγβίρρεα ἐγ, 42. δ0. 
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λοις τὰ ϑεῖα. (24.) μηνύει δὲ χαὶ ἢ τρόπον μητρὸς ἀποχυήσασα 

φρόνησις τὸ αὐτομαϑὲς γένος, ὅτι ϑεὸς αὐτὸ ἔσπειρε. τεχϑέντος 1ὰρ 

ἐπισεμνύνεται φάσχουσα" ,γέλωτα μοι ἐποίησεν ὁ χύριος“ (ὅϑη. 21,60), 

ἴσον τῷ τὸν ᾿Ισαὰχ διέπλασεν, ἐδημιούργησεν, ἐγέννησεν, ἐπειδὴ γέλωτι 
ὃ αὐτὸς ἦν. ἀλλ οὐ παντός ἐστιν ἀχοῦσαι τὸ ἄχουσμα τοῦτο, πολλοῦ 

τοῦ δεισιδαιμονίας ῥυέντος παρ᾽ ἣμῖν χαχοῦ χαὶ τὰς ἀνάνδρους χαὶ 

ἀγεννεῖς ψυχὰς ἐπιχλύσαντος. διὸ προστίϑησιν. οὃς γὰρ ἄν ἀχούσῃ. 

συγχαρεῖταί μοι“ (14.), ὡς ὀλίγων ὄντων, οἷς τὰ ὦτα ἀναπέπταται 

χαὶ ἀνωρϑίασται πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν τούτων λόγων ὑποδοχήν, οἱ διδά- 

σχηυσιν, ὡς ἄρα μόνου ϑεοῦ σπείρειν χαὶ γεννᾶν τὰ χαλὰ ἔργον ἴδιον" 

πρὸς οὃς οἱ ἄλλοι πάντες χεχώφηνται. στόματι δ᾽ οἶδά ποτε προφη- 

τιχῷ ϑεσπισθϑέντα διάπυρον τοιόνδε χρησμόν: ἐξ ἐμοῦ ὃ χαρπός σου 

εὔρηται. τίς σοφὸς χαὶ συνήσει ταῦτα; συνετὸς χαὶ γνώσεται αὐτά“ 

(Ηο8. 14, 9.10); τὸν δ᾽ ὑπηχοῦντα χαὶ χρούοντα ἀόρατον ἀοράτως τὸ 

φωνῆς ὄργανον ἐνενόουν χαὶ ἐθαύμαζον ἅμα χαταπληττόμενος χαὶ τὸ 

εἰρημένον. εἰ γάρ τι ἀγαϑὸν ἐν τοῖς οὖσι α' αὶ α' μᾶλλον δὲ χαὶ ὃ 

σύμπας οὐρανός τε χαὶ χύσμος, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ϑεοῦ χαρπός 

ἐστιν, ὑφ᾽ οἷα δένδρου συνεχόμενος τῆς ἀιδίου χαὶ ἀειϑαλοῦς φύσεως. 

συνετῶν δ᾽ ἐστὶ χαὶ σοφῶν ἀνδρῶν τὰ τοιαῦτα γινώσχειν χαὶ ὁμολογεῖν, 

οὐχ ἀσήμων. 

(2ῦ.) Τί μὲν οὖν ἐστι τὸ ,δώσω σοι“ λέλεχται, τὸ δ᾽ ἐξ αὐτῆς“ 

(ἄφῃ. 11,10) μηνυτέον. οἱ μὲν οὖν τὸ ἔξω γινόμενον αὐτῆς ἐδέξαντο 

νομίζοντες ἄριστον χεχρίσϑαι παρὰ ὀρϑῷ λόγῳ τὸ μηδὲν ἀποφαίνειν 

τὴν Ψυχὴν ἴδιον αὑτῆς χαλόν, ἀλλὰ προσγινόμενον ἔξωϑεν χατὰ τὴν 

μεγαλόνοιαν τοῦ χάριτας ὀμβροῦντος ϑεοῦ" οἱ δὲ τὸ παραυτίχα τάχος" 

ἴσον γὰρ εἶναι τὸ ἐξ αὐτῆς τῷ παραχρῆμα, εὐϑύς, ἀνυπερϑέτως, ἄνευ 

μελλήσεως. τοῦτον δὲ τὸν τρύπον αἴ ϑεῖαι φιλοῦσι συμβαίνειν δωρεαὶ 

φϑάνουσαι χαὶ τὰ χρόνων διαστήματα. τρίτοι δέ εἰσιν οἱ τὴν ἀρετὴν 

μητέρα τοῦ γενητοῦ εἶναι λέγοντες ἀγαϑοῦ, λαμβάνουσαν τὰς γονὰς 

παρὰ μηδενὸς ϑνητοῦ, πρὸς δὲ τοὺς ζητοῦντας, εἰ στεῖρα τίχτει --- 

Σάρραν γὰρ εἰσάγοντες πάλαι στεῖραν οἱ χρησμοὶ νῦν ὅτι γενήσεται 

μήτηρ ὁμολογοῦσι ---, λεχτέον ἐχεῖνο, ὅτι γυνὴ μὲν στεῖρα τίχτειν οὐ 

1 χαὶ οπ". "Ὁ 2 φρόνησις οἴη. Ὁ τοῦ] τῆς τοηϊ. Οὐλα Ἵ ἀγενεῖς 

18 

ὃ. συγχαρεῖταί Α: οὐ χαριεῖταί Β 12 διάπυρον) διάφορον οοπΐ. Μδηρ. 10 εὑρή- 
σεται ΠΌΘΟΝ. 10 ροβὶ οὖσι ᾿ἰασιυπδη) 5ίαΐηο 20 ἀσυνέτων γ6] ἀνεπιστημόνων εοηΐ. 

Μδῃρ. 2 ἄριστα ν 34. αὐτῆς σοι, 2 μεγάλην εὔνοιαν ἑσοηΐ, Νδηρ. 

21 μελήσεως Β 29 γεννητοῦ οὐ. 91 εἰσαγαγόντες σομΐεῖο 
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ν. θ00 Ν. πέφυχεν, ὥσπερ [ οὐδὲ τυφλὸς βλέπειν οὐδὲ χωφὸς ἀχούειν, ψυχὴ δ᾽ ἢ 

πρὺς τὰ φαῦλα ἐστειρωμένη χαὶ παϑῶν ἀμετρίας χαὶ χαχιῶν ἄγονος 

μύνη σχεδὸν εὐτοχίαᾳ χρῆται, τὰ ἀξιέραστα τίχτουσα, τὸν ἀριϑμὸν ἑπτὰ 

χατὰ τὸ ἀδόμενον ἄσμα ὑπὸ τῆς χάριτος, Ἄννης, ἥ φησιν. στεῖρα 

ἔτεχεν ἑπτά, ἢ δὲ πολλὴ ἐν τέχνοις ἠσθένησε“ (1 ορ. 2, ὃ). χαλεῖ 

ὃὲ πολλὴν μὲν τὴν ἐχ μιγάδων χαὶ συγχλύδων λογισμῶν συμπεφορη- 

μένην διάνοιαν, ἣ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν περὶ αὐτὴν ὄχλων χαὶ ϑορύβων 

ἀνήχεστα χαχὰ τίχτει, στεῖραν δὲ τὴν μὴ παραδεχομένην ϑνητὸν ὡς 

γόνιμον σπόρον, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων ὁμιλίας χαὶ συνουσίας ἀνα- 

Ι9 λίσχουσαάν τε χαὶ διαφϑείρουσαν, περιεχομένην δὲ τῆς ἑβδόμης χαὶ τοῦ 

χατ᾽ αὐτὴν εἰρηνιχωτάτου" τούτου γὰρ ἐγχύμων τε εἶναι βούλεται καὶ 

μήτηρ λέγεσϑαι. 

(30.) Τοιοῦτον ἣν χαὶ τὸ ,ἐξ αὐτῆς“ τὸ δὲ τρίτον, ὃ δὴ ,,τέχνον “ 

ἐλέγετο, νῦν διασχενώμεϑα. πρῶτον μὲν τοίνυν ἄξιον ϑαυμάσαι τὸ μὴ 
15. πολλὰ τέχνα φάναι δώσειν, ἕν δὲ χαριεῖσϑαι μόνον. διὰ τί δέ; ὅτι τὸ 

χαλὸν οὐχ ἐν πλήϑει μᾶλλον ἢ δυνάμει πέφυχεν ἐξετάζεσθαι. μουσιχὰ 

μὲν γάρ, εἰ τύχοι, χαὶ γραμματιχὰ χαὶ γεωμετριχὰ χαὶ δίχαια χαὶ φρό- 

νιμα χαὶ ἀνδρεῖα χαὶ σώφρονα πάμπολλα ἐστιν’ αὐτὸ δὲ τοῦτο (τὸ) 

μηυσιχὴν χαὶ γραμματιχὸν χαὶ γεωμετριχόν, ἔτι δὲ δίχαιον χαὶ σῶφρον 

50 φρόνιμόν τε χαὶ ἀνδρεῖον ἕν αὐτὸ μόνον τὸ ἀνωτάτω, μηδὲν ἰδέας 

ἀρχετύπου διαφέρον, ἀφ᾽ οὗ τὰ πολλὰ χαὶ ἀμύϑητα ἐχεῖνα διεπλάσϑη. 

ῳ" 

ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ἕν φάναι δώσειν" νυνὶ δὲ τέχνον εἴρηχεν οὐχ ἀμελῶς 

οὐδ᾽ ἀπερισχέπτως, ἀλλ᾿ ἕνεχα τοῦ παραστῆσαι, ὅτι οὐχ ὀθνεῖον οὐδ᾽ 

ὑποβολιμαῖον οὐδ᾽ αὖ ϑετὸν ἢ νόϑην, ἀλλὰ γνήσιον χαὶ ἀστεῖον [ὅτι 

χ ὀθνεῖον] ὄντως ἀστῆς ψυχῆς ἔ ὰ γὰρ τὸν τό ὸ 85 οὐχ ὀθνεῖον] ὄντως ἀστῆς ψυχῆς ἔγγονον. παρὰ γὰρ τὸν τόχηον τ 

τέχνον εἴρηται πρὸς ἔμφασιν οἰχειότητος, Ὑ φυσιχῶς ἁρμόζεται τέχνα 

γονεῦσιν. 

(21... ,Εὐλογήσω“ δέ φησιν ,αὐτήν, χαὶ ἔσται εἰς ἔϑνη“ (θη. 
- π᾿ ΄ ΄ ᾿ ΄ ἍΜ, 

11,10), δηλῶν ὅτι οὐ μόνον ἢ γενιχὴ ἀρετὴ ὡς ἂν εἰς ἔϑνη τὰ προσ- 

80 ἐχέστατα εἴδη τέμνεται χαὶ τὰ ὑπὸ τοῖς εἴδεσιν, ἀλλὰ χαὶ ὅτι συμ- 

μ. 801 Ν. βέβηχεν ὡς ζῴων οὕτω χαὶ πραγμάτων | εἶναι τρόπον τινὰ ἔϑνη, οἷς 

μέγα ὄφελος ἀρετὴν προσεῖναι. τὰ γὰρ ἔρημα χαὶ χῆρα φρονήσεως 
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ὁ ἠσθένησεν θ. 1 συμπεφυρμένην Β 9. 10 ἀποδιδράσχουσάν τε σομίοῖο 
10 διαφεύγουσαν οοηϊ. δίδην. 11 εἰρηνιχοῦ τρόπου νοὶ] ἠρεμαιοτάτου οοηΐ. 
Μδησ. 15. δή σοπίεϊο 18 τὸ δά, ἨοοβοΝ.. 24 ἀστὸν οοπὶ. δησ. 
24, 25 ὅτι οὐχ ὀϑνεῖον 5ρο υπὶ, ἰγγορβογιπὶ οχ ᾿ἶπ, 38 29. δηλῶν ὅτι Ναῃρ.: δηλον- 

ὅτι οοὐά. 20, 80 προσεχέστατα Νδηᾷ.: πρὸς ἔσχατα τὰ οοαα. 
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πάντα ἐπιζήμια, χαϑάπερ οἷς οὐχ ἐπιλάμπει ἥλιος ἐξ ἀνάγχης ζοφερά. 

ἀρετῇ μὲν γὰρ γεωπόνος ἄμεινον φυτῶν ἐπιμελεῖται, ἀρετῇ δὲ χαὶ 

ἡνίοχος ἅρμα ἐν ἱπποδρομίαις ἄπταιστον ἐλαύνει, ἀρετῇ δὲ χαὶ χυβερ- 

νήτης [οἰαχονόμος] οἰαχονομεῖ χατὰ πλοῦν τὸ σχάφος. ἀρετὴ χαὶ οἰχίας 

χαὶ πόλιν χαὶ χώραν βέλτιον οἰχεῖσϑαι παρεσχεύασεν, οἰχονομιχούς, ὃ 

150 πολιτιχούς, χοινωνιχοὺς ἄνδρας δημιουργοῦσα. ἀρετὴ χαὶ νόμους ἀρίστους 

εἰσηγήσατο χαὶ τὰ εἰρήνης χατεβάλετο πανταχοῦ σπέρματα" ἐπεὶ χαὶ 

ὑπὸ τῆς ἐναντίας ἕξεως πέφυχε γίνεσθαι τἀναντία, πόλεμος, ἀνομία. 

χαχοπολιτεῖαι, συγχύσεις, δύσπλοιαι, περιτροπαί, ἢ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 

ἀργαλεωτάτη νόσος, πανουργία, ἀφ᾽ ἧς ἀντὶ τεχνῶν χαχοτεχνίαι προσ- 10 

ἐρρήϑησαν. ἀναγχαίως οὖν εἰς ἔϑνη χωρήσει ἢ ἀρετή, ζῴων ὁμοῦ 

χαὶ πραγμάτων μεγάλα χαὶ αἀϑρύα συστήματα, ἐπὶ τῇ τῶν δεχομένων 

ὠφελεία. 

151 (28.) Λέγεται δὲ ἑξῆς, ὅτι ,χαὶ βασιλεῖς ἐϑνῶν ἐξ αὐτῆς ἔσονται“ 
(1014.). οὖς γὰρ χυοφορεῖ χαὶ ἀποτίχτει, πάντες εἰσὶν ἡγεμόνες, οὐ 1Ὁ 

χλήρῳ, πράγματι ἀβεβαίῳ, χαὶ χειροτονία ἐμμίσϑων τὰ πολλὰ ἀνϑρώπων 

πρὸς ὀλίγον χρόνον αἱρεϑέντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ φύσεως εἰς ἀεὶ χατασταϑέντες 

103 αὐτῆς. οὗτος δ᾽ οὐχ ἐμὸς μῦϑος, ἀλλὰ χρησμῶν τῶν ἱερωτάτων ἐστίν, 

ἐν οἷς εἰσάγονταί τινες λέγοντες τῷ ᾿Αβραάμ- βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ εἴ 

σὺ ἐν ἡμῖν“ (ἄφη. 33,0), οὐ τὰς ὕλας ἐξετάσαντες, --- τίνες γὰρ ἦσαν Ὁ 

ἀνδρὶ μετανάστῃ χαὶ μηδὲ πόλιν οἰχοῦντι, πολλὴν δὲ χαὶ ἐρήμην χαὶ 

ἄβατον ἀλωμένῳ γῆν; --- ἀλλὰ τὴν ἐν τῇ διανοίᾳ βασιλιχὴν ἕξιν χατα- 

νοήσαντες, ὥστ᾽ ἀνομολογῆσαι χατὰ Μωυσῆν μόνον τὸν σοφὸν βασιλέα. 

108 χαὶ γὰρ ὄντως ὁ μὲν φρόνιμος ἡγεμὼν ἀφρόνων ἐστὶν εἰδὼς ἃ χρὴ 

ποιεῖν τε χαὶ ἃ μή, ὁ δὲ σώφρων ἀχολάστων τὰ περὶ τὰς αἱρέσεις χαὶ 39 

φυγὰς ἠχριβωχὼς οὐχ ἀμελῶς, δειλῶν δὲ ὁ ἀνδρεῖος ἃ δεῖ ὑπομένειν 

χαὶ ἃ μὴ σαφῶς ἐχμαϑών, ἀδίχων δὲ ὁ δίχαιος ἰσότητος ἐν τοῖς ἀπο- 

νεμητέοις ἀρρεποῦς στοχαζόμενος, ὃ δ᾽ ὅσιος ἀνοσίων [ἐν] ἀρίσταις 
ὑπολήψεσι ταῖς περὶ ϑεοῦ χατεσχημένος. 

154 (29.) Ταύταις εἰχὸς ἣν ταῖς ὑποσχέσεσι τὸν νοῦν ἐχφυσηϑέντα ἢ 

μετέωρον ἀρϑῆναι. ὁ δὲ πρὸς [ ἔλεγχον ἡμῶν, οἱ χαὶ ἐπὶ τοῖς ρ. 603 Ν. 

4 οἱαχονόμος Βο0] 5ὶ, Υἱά, δά, δανογθίιηι (βεβαίως ἢ) οἰχονομεῖ Α οἰκίαν 

ἐοπῖςῖο ὅ χώρας Β Ἵ χατεβάλλετο Β 10 ὑφ᾽ εσοπίοϊο 10. 11 προσερ- 
ρέϑησαν ν, προσερρύησαν οοπὶ. Νίαηρ.,, προσευρέϑησαν σοῃϊοῖο 11 χωρήσει] διεχωρίσϑη 
ὁσοηΐ. Μδηρ. 18 (ὁ) μῦϑος οοηϊεῖο 28. ἀνωμολογῆσϑαι οὐπὶ. δησ. Μωσῆν 
οοάα, 28 ἐν βϑο]βὶ ἐναρέτοις οοηΐ. Μδηρ. 39. χατεσχημένος Μδηρ.: 
κατισχημένος οοὐά. 80 ταῖς Α 
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μιχροτάτοις εἰώϑαμεν ὑψαυχενεῖν, πίπτει χαὶ εὐθὺς γελᾷ (θη. 17,117) 

τὸν ψυχῆς γέλωτα, σχυϑρωπάζων μὲν τῷ προσώπῳ, μειδιῶν δὲ 

τῇ διανοίᾳ, πολλῆς καὶ ἀχράτου χαρᾶς εἰσοιχισαμένης. ἀμφότερα 

δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον συμβαίνει τῷ μείζονα ἐλπίδος ἀγαϑὰ χληρο- 

νομοῦντι σοφῷ, γελᾶν τε χαὶ πίπτειν: τὸ μὲν εἰς πίστιν τοῦ μὴ μεγα- 

λαυχεῖν διὰ χατάγνωσιν τῆς ϑνητῆς οὐδενείας, τὸ δ᾽ εἰς εὐσεβείας 

βεβαίωσιν διὰ τὸ αὐνον χαρίτων χαὶ ἀγαϑῶν νομίζειν τὸν ϑεὸν αἴτιον. 

πιπτέτω μὲν δὴ χαὶ σχυϑρωπαζέτω γένεσις, φυσιχῶς --- ἀνίδρυτός τε 

Ἰὰρ χαὶ ἐπίλυπος ἐξ ἑαυτῆς ἐστιν ---, ἀνιστάσϑω δὲ ὑπὸ ϑεοῦ χαὶ 

Ἰελάτω" τὸ γὰρ ἔρεισμα αὐτῆς χαὶ ἢ χαρὰ μόνος οὗτός ἐστιν. εἰχύτως 

δ᾽ ἂν ἀπορήσειέ τις, πῶς ἐνδέχεται γελᾶν τινα, μήπω γέλωτος εἰς τὴν 

χαϑ᾽ ἡμᾶς γένεσιν ἐλϑόντος: ὁ γὰρ Ἰσαάχ ἐστι γέλως, ὃς χατὰ τὴν 

παροῦσαν σχέψιν οὔπω γεγένηται. ὥσπερ γὰρ οὔτε βλέπειν χωρὶς 

ὀφθαλμῶν οὔτ᾽ ἀχούειν χωρὶς ὥτων οὔτε δίχα μυχτήρων ὀσφραίνεσϑαι 

οὐδ᾽ αὖ ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσιν ἄνευ τῶν χατ᾽ αὐτὰς ὀργάνων χρῆσϑαι 

οὔτε χαταλαμβάνειν δίχα λογισμοῦ, οὕτως οὐδὲ γελᾶν εἰχὸς ἦν, εἰ μὴ 

γέλως ἐδεδημιούργητο. τί οὖν χρὴ λέγειν; πολλὰ ἢ φύσις τῶν μελ- 

λόντων γίνεσϑαι διά τινων συμβόλων προμηνύει. ἢ τὸν νεοττὸν οὐχ 

ὁρᾷς. ὅς, πρὶν ἀέρι ἐπινήχεσθαι, πτερύσσεσϑαι χαὶ τοὺς ταρσοὺς δια- 

σείειν φιλεῖ, τὴν ἐλπίδα τοῦ πέτεσϑαι δυνήσεσθαι προευαγγελιζόμενος:; 

ἀμνὸν δ᾽ ἢ χίμαρον ἣ βοῦν ἔτι νεγγνὸν οὐχ εἶδες, μήπω τῶν χεράτων 

ἐχπεφυχότων, ὁπότε διερεϑίζει τις, ἀντιβεβηχότα χαὶ τοῖς μέρεσιν ἐχείνοις 

ὁρμῶντα πρὸς ἄμυναν, ἐξ ὧν ἢ φύσις τὰ ἀμυντήρια ὅπλα ἀναδίδωσιν: 

ἔν γε μὴν ταῖς ϑηριομαχίαις οὐχ εὐθὺς οἱ ταῦροι τοὺς ἀντιτεταγμένους 

ἀναπείρουσιν, ἀλλ᾽ εὖ μάλα διαβάντες χαὶ μετρίως τὸν αὐχένα γαλά- 

σαντες χαὶ ϑάτερηον ἐχχλίναντες χαὶ ταυρωπὸν ὄντως ἀποβλεψάμενοι 

τηνιχαῦτα ἐπίασιν, ἔργου ξξόμενοι. τὸ δὲ γινόμενον ὄρουσιν ἐχάλεσαν, 

οἷς ὀνοματοποιεῖν ἔϑος, ὁρμήν τινα πρὸ ὁρμῆς ὑπάρχουσαν. (30.) 

ὅμοιον δή τι χαὶ ἢ ψυχὴ τὰ πολλὰ πάσχει" ἐλπιζομένου γὰρ τἀγαθοῦ 
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5. πίπτειν τε χαὶ γελᾶν σομίοῖο 1 τὸ βοτγίρβὶ: τοῦ σοσά, μόνον Μδηρ.: 

μόνων οσοὐά. 9. ἐπίλυπος Μδηρ.: ἐπίλυτος οοὐά. 13 ἡμᾶς Μδπᾳ.: ἡμέραν 

εοἠὰ. 13. γεγέννηται οοὐά. 15 οὔτ᾽ οοπίεῖο 10 οὕτω α 
21 χίμαρρον Β 22 διερεϑίζοι σοπίοϊο 21 ἔργον ἨΟΘΒΟΒ. ὄρουσιν ΜΝδηρ.: 
ἔρυσιν Ἄεοἀα. 28 πρὸς Πορβοἢ. 389. δή τι 5ογῖρβὶ: δῆτα οοὐά. 

τοῦ ἀγαϑοῦ Β 

ὡ 47. 28. ὄρουσις] ν. Βιίοθδοὶ Εο]. 1ΠΠ|87,71---. Ὁ ΔΟΠ Βανι ίῃ. 
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προγήϑει, ὡς τρόπον τινὰ χαίρειν πρὸ χαρᾶς χαὶ εὐφραίνεσθαι πρὸ 

εὐφροσύνης. εἰχάσαι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ χαὶ τῷ περὶ τὰ φυτὰ συμβαί- 

νοντι" χαὶ γὰρ ταῦτα, ὁπότε μέλλοι χαρποφορεῖν, προβλαστάνει χαὶ προ- 

102 ανϑεῖ [ χαὶ χλοηφορεῖ. τὴν ἡμερίδα ἄμπελον ἴδε, ὡς ὑπὸ φύσεως ρ. 605 Ν. 
τεϑαυματούργηται, χληματίσιν, ἕλιξι, μοσχεύμασι, πετάλοις, οἰνάροις, ἃ ὁ 

φωνὴν (μονον)γοὺχ ἀφιέντα μηνύει τὴν ἐπὶ τῷ μέλλοντι χαρπῷ τοῦ 

δένδρου χαράν. χαὶ ἢ ἡμέρα μέντοι προγελᾷ πρὸς βαϑὺν ὄρϑρον μέλ- 
λοντὸος ἀνίσχειν ἡλίου: αὐγὴ γὰρ αὐγῆς ἄγγελος χαὶ φῶς φωτὸς ἀμυ- 

108 δρότερον τηλαυγεστέρου προεξέρχεται. ἥχοντι μὲν οὖν ἤδη τῷ ἀγαϑῷ 
συνομαρτεῖ χαρά, προσδοχωμένῳ δὲ ἐλπίς" ἀφιχομένῳ μὲν (γὰρ) χαί- 10 

ρόμεν, μέλλοντος δὲ ἐλπίζομεν, χαϑάπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἔχειν 

συμβέβηχεν. ἢ μὲν γὰρ παρουσία τοῦ χαχοῦ λύπην, ἥ δὲ προσδοχία 

φόβον ἐγέννησεν. φύβος δὲ ἄρα ἣν οὐδὲν ἣ λύπη πρὸ λύπης, ὥσπερ 

ἐλπὶς χαρὰ πρὸ χαρᾶς: ὃ γάρ, οἶμαι, πρὸς λύπην φόβος, τοῦτο πρὸς 

[04 χαρὰν ἐλπίς. σημεῖα δὲ τοῦ λεγομένου χαὶ αἰσϑήσεις ἐναργῆ περι- 16 

φέρουσι" γεύσεως γὰρ ὄσφρησις προχαϑημένη τὰ πρὸς ἐδωδὴν χαὶ πόσιν 

σχεδὸν ἅπαντα προδιχάζει" ἀφ᾽ οὗ χαὶ προγευστρίδα αὐτὴν ἐχάλεσαν 

εἰς τὴν ἐνάργειαν ἀπιδόντες εὐθυβόλως ἔνιοι. πέφυχε δὲ χαὶ ἢ ἐλπὶς 

ὡσανεὶ τοῦ μέλλοντος ἀγαϑοῦ προγεύεσϑαι χαὶ διασυνιστάνειν αὐτὸ 

05 ψυχῇ τῇ βεβαίως χτησομένῃ. χἀν ταῖς ὁδοιπορίαις μέντοι πεινήσας 30 

τις χαὶ διψήσας, πηγὰς ἐξαίφνης ἰδὼν ἢ δένδρα παντοῖα ἡμέροις βρί- 

ὕϑοντα χαρποῖς, μήπω φαγὼν ἢ πιών, ἀλλὰ μηδ᾽ ἀρυσάμενος ἢ ὄρεψά- 

μενος ἐλπίδι τῆς ἀπολαύσεως προπληροῦται. εἶτ᾽ οἰύμεϑα ταῖς μὲν τοῦ 

σῴματος τροφαῖς χαὶ πρὸ τῆς χρήσεως ἑστιᾶσϑαι δύνασϑαι, τὰς δὲ τῆς 

διανοίας οὐχ ἱχανὰς εἶναι χαὶ ὁπότε μέλλοιεν ἑστιᾶν προευφραίνειν ; 25 

100 (91.) Ἐγέλασεν οὖν εἰκότως μήπω δοχοῦντος ἐν τῷ ϑνητῷ γένει σπα- 

ρῆναι τοῦ γέλωτος" χαὶ οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ χαὶ ἢ γυνὴ γελᾷ. λέγεται 

χὰρ αὖϑις" , ἐγέλασε δὲ Σάρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα" οὕπω μέν μοι γέγονεν 

ἕως τοῦ νῦν“ ((οη. 183,12) ἄνευ μελέτης ἀπαυτοματίζον ἀγαϑόν" ὃ δ᾽ 

ὑποσχόμενος οχύριός μου χαὶ πρεσβύτερος“ (ἰ014.) πάσης γενέσεώς 80 

1 προγήϑη Ποοβεῖι., προγηϑεῖ Μδηρ, ὦ ταῦτα δβογίρβὶ : αὐτὰ εοὐά, 
ὃ ἕλυξι Ὁ μονον Δ αἰεὶ ὃ αὐγῆς Μαηρ.: αὐτῆς ὁοοἀα. Ι0 γὰρ 

ΔΘ] 11 μέλλοντος 5ογίρβὶ : μέλλοντι οοὐα., μέλλον σοηϊ, ΟὐΠη 
πελπίζομεν οοπὶ. Μδηρ. 18 ἐνάργειαν 5ογ ρ5ὶ: ἐνέργειαν σοάα, εἰς τὴν ἐνέργειαν 

ἀπιδόντες ροβὶ ἔνιοι ἰγάπβροβ, Β 29 ἀρυσάμενος Νδηρ.: ἱδρυσάμενος σοὐα., ὑδρευσά- 

μενος οἷ. Ῥαγίβ. ἴῃ τὴᾷ. 9 τοῦ οπι. Βί()ν 24. ἑστιᾶσϑαι οὐ, Ῥατὶδ. ἴῃ τῃβ.: 

αἰτιᾶσϑαι ΔΒ 
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ἐστιν. ᾧ πιστεύειν ἀναγχαῖον. ὅμα μέντοι χαὶ ἀναδιδάσχει, ὅτι ἥ τ᾽ 

ἀρετὴ χαρτύόν ἐστι φύσει χαὶ ὁ ἔχων αὐτὴν αἰεὶ γέγηϑε, χαὶ τοὐναντίον 

ὅτι ἦ τε χαχία λυπηρὸν χαὶ ὁ ἔχων ὀδυνηρήότατος. ἔτι νῦν ϑαυμάζομεν 

τῶν φιλοσόφων τοὺς λέγοντας τὴν ἀρετὴν εὐπάϑειαν εἶναι; ἰδοὺ γὰρ 

Μωυσῆς χορηγὸς ἀνεύρηται τοῦ σοφοῦ τούτου δόγματος, χαίροντα χαὶ 
Ἰελῶντα παραγαγὼν τὸν ἀστεῖον: ἀλλαχόϑι δὲ οὐχ αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ τοὺς εἰς ταὐτὸν ἀφιχνουμένους αὐτῷ. ἰδὼν γάρ σε“ φησί .,χαρή- 

σετα: ἐν αὐτῷ“ (ἔχοά. 4,14), ὡς τῆς τοῦ σπουδαίγυ προσόψεως αὐτὸ 

μόνον ἰχανῆς οὔσης ἀναπληρῶσαι τὴν διάνοιαν εὐφροσύνης, ἀποφορτισα- 

μένην τὸ ἀπεχϑέστατον ψυχῆς χαχῶν, λύπην. φαύλῳ δ᾽ οὐδενὶ χαίρειν 

ἐφεῖται, χαϑάπερ χαὶ ἐν προφητιχαῖς ἄδεται ῥήσεσι" ηγαΐρειν οὐχ ἔστι 

τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπεν ὁ ϑεός“ (1608. 48,32), λόγος γὰρ ὄντως χαὶ 

χρησμός ἐστι ϑεῖος, σχυϑρωπὸν χαὶ ἐπύλυπον χαὶ μεστὸν βαρυδαιμονίας 

εἶναι τὸν παντὸς μοχϑηροῦ βίον, χἂν προσποιῆται τῷ προσώπῳ μειδιᾶν. 

οὐ γὰρ τοὺς Αἰγυπτίους χαίρειν ἂν εἴποιμι πρὸς ἀλήθειαν, ἡνίκα τοὺς 

ἀδελφοὺς ᾿Ιωσὴφ ἥχοντας ἤχουσαν, 4λλ᾽ ἐπιμορφάζειν χαϑυποχρινομένηυς 

τὸ δηχεῖν. οὐδενὶ γὰρ ἐπιστὰς ἔλεγχος ἀφρόνων δι᾿ ἡδονῆς ἐστιν. 

ὥσπερ οὐδ᾽ ἰατρὸς ἀχρατεῖ νοσοῦντι. πόνος μὲν γὰρ τοῖς συμφέρουσι, 

ὑαστώνη δὲ τοῖς βλαβεροῖς ἕπεται’ πόνου δὲ ῥαστώνην προχρίναντες 

εἰχύτως τοῖς τὰ συμφέροντα εἰσηγουμένοις ἀπεχϑάνονται. ἐπειδὰν οὖν 

ἀκούσῃς ὅτι, ἐχάρη Φαραὼ χαὶ ἢ ϑεραπεία αὐτοῦ“ (Οοη. 45,16) διὰ 

τὴν τῶν ἀδελφῶν ᾿Ιωσὴφ ἄφιξιν, μὴ νόμιζε πρὸς ἀλήθειαν ἥδεσθαι, εἰ 

μὴ χατ᾽ ἐχεῖνο ἴσως, ὅτι προσδοχῶσιν αὐτὸν μεταβαλεῖν ἀπὸ τῶν 

2 ἀεὶ Β 4 εὐπάθειαν βογίρ5ὶ: ἀπάϑειαν σοὐά. ὃ Μωσῆς ὁοπι,. 9.10 

φορτισαμένης Υὶ 11 ἐφίεται 1) (Λπι. Με].) καὶ οἰ. 1) (Λπΐ. Μ6].) 12 εἶπεν 

ὁ  (Δπὲ. Μ6].): εἶπε σοι, λόγος] νόμος σοὶ, Μίαη, 10 ἐπιμορφάζειν Μαῃρ.: 

ὑπομορφάζειν» οὐ. 1) προχρίνοντες Αηΐ. Με}., προχρίναντος 1} 20 εἰχότως οἵη. 

9 Αμι. ΜΕ]. τοῖς] τοὺς " εἰσηγουμένοις ἀπεχϑάνονται Δμϊ, Με].: ἡγουμένους 

ἀπεχϑάνονται [), ἀπεχϑάνονται εἰσηγουμένοις οὐδα, 
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Ι 5η4. εἴ. Οἷς. Τυβς. Υ 49. 4 Ζ6]1οὲγν ΠΕῚ ρ. 308 δάμποί. 2, 10--ὦ Πκ 

[0]. 32} 7ν περὶ τῶν μετονομαζομένων Ληΐοι ΜΕ]. ΠΠ Ὁ2 οὐ]. 1084. Φίλωνος: τῶν φαὺύ- 

λων οὐδενὶ --- ϑεός, Απίοῃ. ΜΟΙ]. Ῥογσς ἀδήθοὸ αὐ Ἰΐη. 14. βίον. 11 Ὲ 00]. 2 7τ 
Φίωνος Δπίοι. Μὸ]. Π1| Ὁ το]. 1158: οὐδενὶ τῶν φαύλων ἐπιστὰς ἔλεγχος δι᾿ ἡδονῆς 
ἐστιν. 18-ϑῷὸ ΠῈ (0]. 31. Φδιωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων Ληίοι. 

Με]. 1 21 εο]. 1128 Φίλωνος: πόνος μὲν τοῖς --- ἀπεχϑάνονται. --- 19. ΠῈ {0]. 119. ΠῊ 
[ο]. 

σχολῆς ἀργία πρᾶγμα ἐπίβουλον, ἴῃ ὈῈᾺ οἱ ἀρὰ Λπίοῃ. Μ9], ρυβὲ Ἰυσατα 
Φῦθν Φίλωνος: ῥᾳστώνη τοῖς βλαβεροῖς ἕπεται. ἴῃ Ὲ βρηθίταγ ἡ ἐξ ἔϑους 

Ἰαυἀδιαιη Ἰοσὰβ δὰ νο]. 1 ρ. 208,1---ῷ δὐϊαΐαβ, ἴὰτῷ ἡ ἐξ ἔϑους. . .. . ΒΕα]υ υΓ, 

χαὶ 

δ τ. 18 
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1 συνετράφη ὶ (ἴῃ τᾶ8. τὴ: συνεστράφη Α, συνανεστράφη σοηϊ. ΜίΔηρ, 

ΡΗΓΠΟΝΤΘ, 

ψυχῆς ἀγαϑῶν, οἷς συνετράφη, πρὸς τὰς τοῦ σώματος ἀνηνύτους ἐπι- 

ϑυμίας. τὸ ἀρχαῖον χαὶ προγονιχὸν ἀρετῆς συγγενοῦς νόμισμα παραχό- 

φαντα. (92.) τοιαῦτα δ᾽ ἐλπίσας ὃ φιλήδονος νοῦς αὔταρχες οὐχ ὑπο- 

λαμβάνει τοὺς νεωτέρους χαὶ ἄρτι πρὸς τὰ σωφροσύνης γυμνάσια φοι- 

τῶντας ἐπιϑυμιῶν δελέασιν ἀγχιστρεύσασϑαι, ἀλλὰ δεινὸν ἐνόμισεν εἶναι, 

εἰ μὴ χαὶ τὸν πρεσβύτερον ὑπάξεται λόγον, οὗ τὰ λυττῶντα πάϑη 

παρήβηχε. λέγει γὰρ αὖ τὰς ζημίας ὡς ὠφελείας προτείνων. ,παρα- 

λαβόντες τὸν πατέρα χαὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἦχετε πρὸς μέ“ (ἰθ14. 18) 

ἐπ᾿ Αἰγύπτου χαὶ τοῦ φοβεροῦ τούτου βασιλέως, ὃς χαὶ τὰ πατρῷα 
ἡμῶν χαὶ τὰ ὄντως ὑπάρχοντα ἀγαϑὰ ἔξω προεληλυϑότα τοῦ σώματος 

- φύσει γάρ ἐστιν ἐλεύϑερα --- ἀντισπᾷ βιαζόμενος δεσμωτηρίῳ πάνυ 

πιχρῷ παραδοῦναι, χαταστήσας εἰρχτοφύλαχα, ὥς φησι τὸ λόγιον, [Πεν- 

τεφρῇ τὸν σπάδοντα χαὶ ἀρχιμάγειρον (θη. 39,1) σπάνει χεχρημένον 

τῶν χαλῶν χαὶ τὰ γεννητιχὰ τῆς ψυχῆς ἐχτετμημένον. ἔτι δὲ σπείρειν 

χαὶ φυτεύειν τι τῶν χατὰ παιδείαν ἀδυνατοῦντα, μαγείρου τρόπον χτεί- 

νηντα τὰ ζῶντα χαὶ χατὰ μέρη χαὶ χατὰ μέλη χύπτοντα χαὶ διαιροῦντα 

χαὶ ἐν ἀψύχοις χαὶ νεχροῖς χαλινδούμενον οὐ σώμασι μᾶλλον ἢ πραγ- 

μασι χαὶ ταῖς περιέργοις παραρτύσεσιν ἀνεγείροντα χαὶ ἀνερεϑίζοντα τὰς 

τῶν ἀνηνύτων παϑῶν ὁρμάς, ἃς εἰχὺς ἣν τιϑασεύοντα πραῦναι. ὃ δὲ χαὶ 

δώσω“ φησίν οὐμῖν πάντων τῶν ἀγαϑῶν Αἰγύπτου, χαὶ [ φαάγεσὺε τὸν 

μυελὸν (τῆς) γῆς“ (ἄφη. 48,18). ἀλλ᾽ ἐροῦμεν αὐτῷ - σώματος ἀγαϑὸν 

οὐ προσιξμεϑα οἱ τὰ ψυχῆς ἰδόντες" ἱχανὸς γὰρ ὃ τριπόϑητος ἐχείνων 

ἵμερος ἐνταχεὶς πάντων ὅσα τῇ σαρχὶ φίλα λήϑην ἐργάσασϑαι. 

(33.) Τοιαύτη μέν τις ἢ ψευδώνυμος χαρὰ τῶν ἀφρόνων, ἣ δὲ 

ἀληϑὴς πρότερον εἴρηται, μόνοις ἀστείοις ἐφαρμόζουσα. ,,πεσὼν οὖν 

ἐγέλασεν“ (θη. 11.11), οὐχ ἀπὸ ϑεοῦ πεσών, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ξαυτοῦ" ἔστη 
μὲν γὰρ περὶ τὸν ἄτρεπτον, ἔπεσε δὲ ἀπὸ τῆς ἰδίας οἰήσεως. διὸ χαὶ 

τοῦ μὲν δοχησισήόφου χαταβληϑέντος φρονήματος, ἀνεγερϑέντος δὲ τοῦ 

φιλοθέου χαὶ περὶ τὸν ἀχλινῆ μόνον ἱδρυϑέντος, γελάσας εὐθὺς , εἶπε 

τῇ διανοία" εἰ τῷ ἑχατονταετεῖ γενήσεται, χαὶ ἢ Σάρρα ἐνενήχοντα 

ἐτῶν οὖσα τέξεται“ (ἰὑ14.}: μὴ (μένγτοι νομίσῃς, ὦ γενναῖε, 

1 

Ρ. 605. 

31 - 

ἴ παρή- 

βαῦχεν 8. ἥχετε ΠύοϑΟ}.: ἤχατε ὁοοαα. 9 ἐπ᾿ (ἀγαθὰ) σουϊοῖο, οοτίο σοτγυρίοία 
10 ἡμῶν οα. ΠΙΌΘΒ.ἢ. προεληλυϑότος Ηοθδοῖι. 10. αϊ. χατὰ (οτί. Ἰαῖοι 

566], 11 κυλινδούμενον Μαδπρ. 19. τιϑασεύοντα Μδηρ.: τιϑασσεύοντας οοὐά, 
90. 31 τὸν μυελὸν οχ ΟΧΧ Μδηρ.: τῶν μυελῶν οοαα, Ὡ] τῆς ΟΧ ΠΧΧ δυαϊάϊ 

20 ἱδρυϑέντος Ξογρ5᾽: ἱδρυνϑέντος σὐδὰ. ἐννενήχοντα ὁοοὐά, 21 μέν δααὶάϊ 
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τὸ ,εἰπεῖν“ οὐχὶ τῷ στόματι, ἀλλὰ ,,τῇ διανοία “ προσχεῖσϑαι παρέργως. 

ἀλλὰ χαὶ πάνυ ἐξητασμένως. διὰ τί; ὅτι ἔοιχε διὰ τοῦ φάσχειν ,εἰ τῷ 

ἑχατονταετεῖ γενήσεται“ περὶ τῆς ᾿Ισαὰχ ἐνδοιάσαι γενέσεως, ἐφ᾽ ἡ 

πρότερον ἐλέγετο πιστεῦσαι, ὡς ἐδήλου τὸ χρησϑὲν πρὸ μιχροῦ τόδε" 

δ οοὐ χληρονομήσει σε οὔτης, ἀλλ᾽ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ“ εἶτ᾽ εὐϑὺς 
εἶπεν’ ἐπίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ, χαὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς διχαιο- 

σύνην“ (θη. 15,4. 6). ἐπειδὴ τοίνυν ἀχύλουϑον οὐχ ἣν ἐνδοιάσαι τῷ 118 

πεπιστευχύτι, πεποίηχε τὸν ἐνδοιασμὸν οὐ πολυχρόνιον, μηχυνόμενον μέχρι 

Ἰλώττης χαὶ στόματος, ἀλλ᾿ αὐτοῦ περὶ τὴν ὀξυχίνητον διάνοιαν ἵστά- 

10 μενῶν. οτῇ γὰρ διανοία““ φησίν εἶπεν,“ ἣν τῶν εἰς ποδώχειαν ἐπαι- 

νουμένων οὐδὲν ἄν ἰσχύσαι παραδραμεῖν, ἐπεὶ χαὶ τὰς πτηνὰς φύσεις 

ἁπάσας ἔφϑαχεν. ἀφ᾽ οὗ μο! δοχεῖ χαὶ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι ποιητῶν ὁ 179 

δοχιμώτατος οὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα“ φάναι, δηλῶν τὸ τῆς ὀξύτητος 

τάχος, χατ᾽ ἐπίτασιν ὕστερον τοῦ πτεροῦ τὸ νόημα ϑείς. ἐπὶ πολλὰ 

15 γὰρ ἢ διάνοια ἐν ταὐτῷ πράγματα ὁμοῦ χαὶ σώματα στείχει μετὰ 

ἀλέχτου φορᾶς, χαὶ ἐπὶ τὰ γῆς χαὶ ϑαλάττης αὐτίχα πέρατα φϑανε: 

συναιροῦσα χαὶ τέμνουσα τὰ ἀπειρομεγέϑη διαστήματα: χατὰ ὃὲ τὸν 

αὐτὸν χρόνων τοσοῦτον ἀπὸ γῆς ἀναπηδᾷ, ὡς δι᾿ ἀέρος εἰς αἰϑέρα ἀνέρ- 

χεσϑα: χαὶ μόλις περὶ τὴν ἐσχάτην τῶν ἀπλανῶν ἁψῖδα ἴστασϑαι. τὸ 180 

0 γὰρ ἔνϑερμον χαὶ διάπυρον ἠρεμεῖν αὐτὴν οὐχ ἐᾷ" διὸ πολλὰ ὑπερβαλ- 

λοῦσα χαὶ τοῦ παντὸς αἰσϑητοῦ τούτου ὅρου ἔξω φέρεται πρὸς τὸν ἐχ τῶν 

ἰδεῶν παγέντα συγγενιχῶς, γέγονεν οὖν περὶ τὸν ἀστεῖον ἢ τροπὴ βραχεῖα, 

Ρ. θ06 Μ. ἄτομος, ἀμερής, οὐχ αἰσϑητή, [ νοητὴ ὃὲ μόνον, τρόπον τινὰ ἄχρονης. 

(34.) ἀλλ΄ ἴσως ἂν τις εἴποι" τί οὖν γε, ὅτι πεπιστευχὼς ἴχνος ἢ σχιὰν 181] 

55 ἢ αὔραν ἀπιστίας δέχεται τὸ παράπαν; οὗτος δὲ οὐδὲν ἕτερόν μοι βού- 
- ν-ν " ᾿ ΕῚ ᾿ , ἌΜΕ, ᾿ ᾿" ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

λεσϑαι δοχεῖ ἣ τὸν γενόμενον ἀποφαίνειν ἀγένητον χαὶ τὸν ϑνητὸν ἀϑά- 

νατὸῶν χαὶ τὸν φϑαρτὸν ἀἄφϑαρτον χαὶ τὸν ἄνθρωπον, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, 

1 τὸ] τῷ οοηϊοίο εἶπεν Μαπρ. ὦ. ἐνδοιάσαι Π' : ἐνδοιάζειν Α ἡ] ἧς 
Ποηΐοῖο Ὁ. αὐτὸ (μόνον) εοῃϊεῖο 15. πράγματι οἱ σώματι Ἠοοβο. 

17 συνδιαιροῦσα σοηΐ. Νηρ. συντέμνουτα σοηϊοῖο ἀπειρομεγέϑη διαστή- 

ματα ίαηρ.: ἄπειρα μεγέϑη διὰ στόματος εοι, 20. 21 ὑπερβαίνουσα εοπί. 
Μδηρ. Ὡ] τούτου (κόσμου τοὺς) ὅρους οὐῃϊοὶο 22 συγγενικῶν 

οοηΐ. Νδηνσ, 25. ἀμερίς Β, ἀχαρής Μαῃρ. 34. τί, οὐ γέλοιον ὅτι σοηίοῖο, 
τί οὖν; ὅ ποτε πεπιστευχὼς οομΐ. Μίδηρ, 25 αὔραν Μαηπξ.: ὥραν οοἕά. 
20 ἀγέννητον οοὐά. 

13 ἤοπι. Θά. ἡ 30. 
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182) ϑεύν. τὴν γὰρ πίστιν, ἧς ἔλαχεν ἀνϑρωπος, οὕτω βέβαιόν φησι δεῖν 

εἶναι, ὡς μηδὲν διαφέρειν τῆς περὶ τὸ ὄν, τῆς ἀρτίου χαὶ περὶ πάντα 

πλήρους. λέγει γὰρ Μωυσῆς ἐν ὠδῇ τῇ μείζονι. ,,(ϑεὸς πιστός, χαὶ 

158 οὐχ ἔστιν ἀδιχία ἐν αὐτῷ“ (Πουΐ. 82,8). πολλὴ δὲ ἄγνοια νομίζειν, 

τὰς ϑεοῦ ἀρετὰς τὰς ἀρρεπεῖς χαὶ παγιωτάτας χωρῆσαι ψυχὴν ἀνθρώπου ὃ 

δύνασϑαι" ἀγαπητὸν γὰρ εἰχύνας αὐτῶν χτήσασϑαι δυνηϑῆναι, πολλοῖς 

χαὶ μεγάλοις ἀριϑμοῖς τῶν ἀρχετύπων ἐλαττουμένας" χαὶ αήποτ᾽ εἰχότως" 

154 ἀχράτους μὲν γὰρ ἀναγχαῖον εἶναι τὰς ϑεοῦ ἀρετάς, ἐπειδὴ χαὶ ὁ ϑεὸς 

οὐ σύγχριμα, φύσις ὧν ἁπλῆ, χεχραμένας δὲ τὰς τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ 

χαὶ ἡμεῖς γεγόναμεν χράματα, ϑείου χαὶ ϑνητοῦ συγχερασϑέντων χαὶ 10 

χατὰ τοὺς τῆς τελείας μουσιχῆς λύγους ἁἀρμοσθέντων" τὸ δ᾽ ἐχ πλειό- 

Ι85 νων συνεστὼς φυσιχὰς πρὸς ἔχαστον τῶν μερῶν ἀνθολχὰς ἔχει. εὐδαί- 

μὼν δ᾽ ὅτῳ ἐξεγένετο τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον πρὸς τὴν ἀμείνω χαὶ 

ϑειοτέραν μοῖραν ταλαντεύειν: ἅπαντα γὰρ τὸν αἰῶνα ἀμήχανον, ἐπεὶ 

χαὶ τὸ ἀντίπαλον ϑνητὸν ἄχϑος ἔστιν ὅτε ἀντέρρεψε χαὶ ἐφεδρεῦσαν Ὁ 

ἐχαιροφυλάχησε τὰς ἀχαιρίας τοῦ λογισμοῦ, ὡς ἀντιβιάσασϑαι. (90.) 

[80 ,.πεπίστευχεν οὖν ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ“ (ὅρη. 15,0), ἀλλλῶς ἄνθρωπος 

πεπίστευχεν, ἵνα τὸ ἴδιον τοῦ θνητοῦ γνῷς χαὶ μάϑῃς οὐχ ἄλλως αὐτῷ 

γενέσθαι, εἰ μὴ ἐχ φύσεως, τὴν τροπήν. ἀλλ᾿ εἰ βραχεῖα χαὶ ἀχαρὴς 

γέγονεν, ἄξιον εὐχαριστεῖν" πολλοὶ γὰρ ἕτεροι τῇ ῥύμῃ χαὶ φορᾷ χατα- 39 

151 χλυσϑέντες χαὶ τῇ βία εἰσάπαν ἠφανίσϑησαν. οὐχ ἔστι τάρ, ὦ γενναῖξ, 

χατὰ τὸν ἱερώτατον Μωυσῆν ἀρτίπους ἢ ἐν ϑνητῷ σώματι ἀρετή, 

ἀλλὰ παραπλήσιόν τι πάσχουσα νάρχῃ, μιχρὸν ὅσον ὑποχωλαίνουσα. 

»ἐνάρχησε“ γάρ φησι ,τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ, ᾧ χαὶ ἐπέσχαζεν“ (τη. 

155 32,95. 31). ἴσως δ᾽ ἄν τῶν εὐθαρσεστέρων εἴποι τις παρελϑών, ὅτι 39 

οὐδὲ ἀπιστοῦντός ἐστιν ἢ προφορά, ἀλλ᾿ εὐχομένου, ἵν᾽. εἰ μέλλοι τῶν 

εὐπαϑειῶν ἢ ἀρίστη Ἰεννᾶσϑαι, χαρά, μὴ ἑτέροις ἀριϑμοῖς μᾶλλον ἢ 

τοῖς ἐνενήχοντα χαὶ ἐχατὸν τεχῦ (οι. 11,11), ἵνα τὸ || τέλειον ἀγαϑὸν μ.. 601 Ν. 
μι 

189 τελείοις ἀριϑμοῖς εἰς γένεσιν ἔλθ. τέλειοι δ᾽ οἱ λεχϑέντες ἀριϑμοί, 

χαὶ μάλιστα χατὰ τὰς ἱερωτάτας ἀναγραφάς. ἴδωμεν δ᾽ αὐτῶν ἑχάτερον" 90 

1 φασι Νδηρ. ὃ Μωσῆς εοὐά, 4 ἄνοια Μδην, ὃ ἀρεπεῖς ἡ 
θ. αὐτὸν ἨΟΟΒΟΠ. 19 ἀχαρὴς οἀ, Ῥαγ. ἴῃ τὴρ.: ἀχαρίς οσοὐά,, ἄχρονος Μδηρ. 

21 χαὶ τὴ βίῳ] τῆς βίας σοπίοίο 92 Μωσῆν εοὐά. 20. οὐδὲ] οὐχ 
σοπίοῖο 98. ἐνενήχοντα χαὶ ἑχατὸν 5ογίρδ᾽: ἐννενηχονταέταις οὖσι οσοήά,, 

ἑχατονταέταις Μαην. 00 ἑκάτερον 5εγρ5ὶ:; ἑἐχάτερα ὁοαά, 

1) -- 14. 9}, [ὁ]. 199 τ΄ Φίλωνος ἐχ τῶν περὶ μετονομαζομένων: εὐδαίμων ὅτῳ -- ἅπαντα. 
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Σὴμ εὐθέως μέν, ὃ υἱὸς τοῦ διχαίου Νῶε, πρόγονος δὲ τοῦ ὄρα- 

τιχοῦ γένους. ,ξχατὸν ἐτῶν εἶναι λέγεται, ἡνίχα ἐγέννησε τὸν ᾿Αρφαξάτ΄ 

(ἄφθη. 11,10), ὃς ἑρμηνεύεται συνετάραξε ταλαιπωρίαν" χαλόν γε ἔγγονον 

ψυχῆς χλονεῖν χαὶ συγχεῖν χαὶ διαφϑείρειν τὴν ταλαίπωρον χαὶ γέμουσαν 

ὅ χαχῶν ἀδιχίαν. ἀλλὰ χαὶ ,᾿Αβραὰμ ἄρουραν φυτεύει“ (θη. 21.338) 

χρώμενος ἑχατοστῷ λόγῳ πρὸς ἀναμέτρησιν τοῦ χωρίου, χαὶ ᾿Ισαὰχ 

οξχατοστεύουσαν εὑρίσχει χριϑήν“ (ἄφη. 20,12). χαὶ τὴν αὐλὴν τῆς 

ἱερᾶς σχηνῆς Μωυσῆς χατασχευάζει πήχεσιν ἑχατόν (Εχοά. 271,9), τὸ 

πρὸς ἀνατολὰς χαὶ δύσεις ἐχμετρούμενος διάστημα. ἔστι δὲ χαὶ ἀπαρχῆς 

10 ἀπαρχὴ ὁ ἑχατοστὸς λύγος, ὃν Λευῖται τοῖς ἱερωμένοις ἀπάρχωνται 

(Νυμ. 18,28): λαβοῦσι γάρ αὐτοῖς τὰς δεχάτας παρὰ τοῦ ἔθνους διεί- 

ρῆται χαϑάπερ ἀπὸ χτημάτων οἰχείων τοῖς ἱερεῦσι διδόναι ὡς δεχάτην 

λόγων ἱεράν. πολλὰ δ᾽ ἂν τις χαὶ ἄλλα σχοπῶν εὕροι πρὸς ἔπαινον 

τοῦ λεχϑέντος ἀριϑμοῦ τοῖς νόμοις ἐμφερόμενα, πρὸς δὲ τὸ παρὸν διεξ- 

1 αρχεῖ τὰ εἰρημένα. ἀλλ᾽ ἐὰν τῶν ἑχατὸν ἀφέλῃς δεχάτην ἱερὰν ἀπαρχὴν 

τῷ τῆς ψυχῆς φέροντι καὶ αὔξοντι χαὶ πληροῦντι χαρποὺς ϑεῷ, ἕτερον 

ἀριϑιμὸν {τέλειον) τὸν ἐνενήχοντα ἀπολείψεις. πῶς γὰρ οὐ τέλειος, μεϑό- 

ρος ὧν πρώτης χαὶ δεχάτης, χαϑ᾽ ὃν διαχρίνεται τὰ ἅγια τῶν ἁγίων 

τρόπον χαταπετάσματος τοῦ μέσου (ἔχοά. 230,33), ᾧ τὰ ὁμογενῆ δια- 

0 στέλλεται χατὰ τὰς ἐν τοῖς εἴδεσι τομάς. (30.) ὃ υὲν οὖν ἀστεῖος 

ἐλάλει τῇ διανοίᾳ τὰ ἀστεῖα ὄντως, ὁ δὲ φαῦλος ἑἕρμηνεύει ἔστιν ὅτε 

παγχάλως τὰ χαλά, πράττει δὲ αἰσχρῶς τὰ αἴσχιστα, χαϑάπερ χαὶ 

Συχὲμ ὁ ἔγγονος ἀνοίας. ᾿Εμὼρ γάρ ἐστι πατρύής, ὃς μεταληφϑεὶς ὄνος 

χαλεῖται, αὐτὸς δὲ ἑἕρμηνευϑείς ἐστιν ὦμος, πόνου σύμβολον. ἄϑλιος 

5 δὲ χαὶ ταλαιπωρίας μεστὸς πόνος, ὃν ἄνοια εννᾷ, ὥσπερ ὠφέλιμος, 

ᾧ συγγενὴς ἀγχίνοια. φασὶ Ἰοῦν οἱ χρησμοὶ ὅτι , ἐλάλησε χατὰ τὴν 

διάνοιαν τῆς παρϑένου“ ταπεινώσας αὐτὴν πρότερον ὁ Συχέμ ((δη. 

34.2.3). ἀρ οὐχ ἐξητασμένως ἐλέχϑη τὸ . ἐλάλησε χατὰ τὴν διάνοιαν 

τῆς παρϑένου“, μονονοὺχ εἰς δήλωσιν τοῦ τἀναντία οἷς εἶπεν εἰργασ- 

ν. 008 Μ. μένου; Δεῖνα γάρ ἐστιν ἢ ἀδέχαστος χρίσις, ἢ [ πάρεδρος ϑεοῦ δίχη, 

189 

190 

191 

195 

193 

194 

Α τοτὲ. οἷόν τε δ(6. θ. χρώμενος ΜαγκΙαπ : χώματος οοὐά, 8 Μωσῆς οοὐά. 
11 παρὰ ὁχ περὶ οοττ, Β3 12.183 ὡς δεχάτην λόγων ἱεράν] ἑτέρας δεχάτας ζξχκατοστὸν) 

λόγον περιεχούσας (ν. ὃ 2) γε] δεχάτην ὡς ἀπαρχὴν ἱεράν οοπίεῖο, δεχάτην ἑκαστοστῷ 
λόγῳ ἱερὰν οοπὶ. Μδηρ, 10 τῆς] τοὺς σοηϊοῖὶο τὴν ψυχὴν Β3 11 τέλειον 

τὐὰ. Μαηρ. ἐννενήχοντα οομὰ. διαλείψεις ΡΟΓ ὀγγόγοιη Μδηρ. 18 (δευτέρας) 

δεκάτης ὁσοπηϊοῖο 19. ροβί μέσου ταῦθα, ααΐθι5 ἀθ. ΠΟΠΑΡΘΠΔΓΙΠ πυιηθτὶ ΥἹἱ ἈΡΟΓΘΙΏΓ, 

ὁχοίἀϊαβο οοπὶ. Μαηρ. 91 {μὲν ἔστιν ἐοηΐϊοῖ 29) ὄνος τηδι, το ἰβϑίθηα ἴῃ τασ 
(ΗΠ εβε}ν.): ὦμος ΑΒ 28 οὐχ Μδῃρ.: οὖν οὐδ, ἐλαλήϑη Β 29. μόνον οὐχ ἑοὐὰ. 
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ι90 ἢ ἀειπάρϑενος" ἑρμηνεύεται γὰρ ξχάτερον Δεῖνα, χρίσις ἢ δίχη. ταύτην 

οἵ ἐπιχειροῦντες ἄφρονες διαφϑείρειν διὰ τῶν χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 

βουλευμάτων χαὶ ἐπιτηδευμάτων εὐπρεπείᾳ λόγου διαδιδράσχοηυσι τὸν 

ἔλεγχον. χρὴ γοῦν αὐτοὺς ἢ ἀχόλουϑα τοῖς λεγομένοις πράττειν ἣ 

ἀδιχοῦντας ἡσυχάζειν" ἥμισυ γάρ, φασί, χαχοῦ ἡσυχία" χαϑὰ χαὶ Μωυσῆς ὃ 

ἐπιτιμῶν τῷ πρεσβείων μὲν ἀξιώσαντι Ἰένεσιν, δευτερείων δὲ τὸν ἄφ- 

Ι90ὺ ϑαρτὸον ϑεόν φησιν᾽ οἥμαρτες, ἡσύχασην“ (ὕφη. 4,1). τὸ γὰρ ἐχτρα- 

γῳδεῖν χαὶ ἐπιχομπάζειν τὰ χαχὰ διπλοῦν ἁμάρτημα. σχεδὸν δ᾽ οἱ 

πολλοὶ πεπόνϑασι τοῦτο" λέγουσι μὲν γὰρ ἀεὶ τῇ παρϑένῳ ἀρετῇ τὰ 

φίλα χαὶ δίχαια, χαιρὸν δ᾽ οὐδένα παριᾶσιν, ἐν ᾧ δυνηϑέντες αὐτὴν οὐχ 10 

ὑβριοῦσι χαὶ χαχώσουσι. ποία γὰρ πόλις οὖχ ἐστι μεστὴ τῶν τὴν 

191 ἀειπάρϑενον ὑμνούντων ἀρετήν; ὸὲ τὰ ὦτα τῶν παρατυγχανόντων ἀπο- 

χναίηυσι διεξιόντες τὰ τοιαῦτα" ἣ φρόνησις ἀναγχαῖον, ἢ ἀφροσύνη βλα- 

βερύν: αἱρετὸν ἢ σωφροσύνη, ἐχϑρὸν ἢ ἀχολασία" ὑπομονῆς ἄξιον ἢ 

ἀνδρεία, φυγῆς ἢ δειλία συμφέρον ἢ διχαιοσύνη, ἀσύμφορον ἢ ἀδιχία" ι6 

τὸ ὅσιον χαλόν, τὸ ἀνόσιον αἰσχρόν" τὸ ϑεοσεβὲς ἐπαινετόν, τὸ ἀσεβὲς 

ψεχτόν- [τὸ] οἰχειότατον ἀνθρώπου φύσει τὸ εὖ χαὶ βουλεύεσϑαι χαὶ 

198 πράττειν χαὶ λέγειν, ἀλλοτριώτατον τὸ χαχῶς τούτων ἕχαστον. ταῦτα 

χαὶ τὰ τοιαῦτα ἀεὶ συνείροντες τὰ διχαστήρια χαὶ βουλευτήρια χαὶ τὰ 

ϑέατρα χαὶ πάντα σύλλογον χαὶ θίασον ἀνϑρώπων ἀπατῶσιν, ὥσπερ οἵ 30 

προσωπεῖα χαλὰ αἰσχίσταις ὄψεσι περιτιϑέντες προνοίχ τοῦ μὴ ὑπὸ τῶν 

199 ὁρώντων ἐλέγχεσϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος" ἀφίξονται γάρ τινες εὖ μάλα 

ἐρρωμένοι χαὶ τῷ περὶ ἀρετὴν ζήλῳ χατεσχημένοι χαὶ τὰ περιχαλύμ- 

ματα χαὶ περίαπτα ταῦτα, ὅσα λόγῳ χαχοτεχνοῦντες συνύφηναν, ἀπαμ- 

φιάσαντες χαὶ γυμνὴν αὐτὴν ἐφ᾽ αὑτῆς τὴν ψυχὴν αὐγάσαντες εἴσονται 35 

χαὶ τὰ ἐν μυχοῖς ἀποχείμενα τῆς φύσεως ἀπόρρητα- εἶτ᾽ ἔξω προαγα- 

γόντες τὰ αἴσχη χαὶ τὰ ὀνείδη πάντα αὐτῆς ἐν ἡλίῳ χαϑαρῷ πᾶσιν 

9. χαὶ ἐπιτηδευμάτων οἵη. [Ὁ εὐεπείᾳ οοηΐ. Μαηρ. 4. ἐχρὴν οὖν οοῃϊοῖο 

ὃ Μωσῆς εοὐά. 9 τῇ ἀειπαρϑένῳ οοηΐ, Νδηρ, 10 δίκαια Μαηρ.: δίχη οοαι. 
παριᾶσιν ἨοοΒΕ}). : παρίασιν οὐ, 15 ἀνδρία οοὐὰ. 10. 11 τὸ ἀσεβὲς ψεχτόν 

οιῃ, "ἢ 11 τὸ 566]. δηρ. βουλεύεσθαι Μαηρ.: βούλεσθαι οομά. 19. ἰοτί. 

τὰ 866]. γ6} {τὰ βουλευτήρια 80γ}}». 20 ἀνθρώπων Μδηρ,: ἄνθρωποι οοὐά. 

25 χατεσχημένοι δΜίαηρ,: κατισχημένοι σοι. 24. χαχοτεχνοῦντες βοτίρδὶ: χατα- 

τεχνοῦντες οο0α. συνύφηναν ΒΟΙΙμ51: συνύφαναν εοοὐά. 21 τὰ αἴσχη βογμ5ὶ: 
τὴν αἰσχύνην σοι, 

1. 8 Ὲ [0]. ῦ0ν τοῦ αὐτοῦ ΠῈ [0]. 19 4τ; τὸ ἐχτραγῳδεῖν χαὶ ἐπιχομπάζειν (ἐπιχωμάζειν 

ΠῈ) τὰ χαχὰ διπλοῦν ἁμάρτημα. 
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ἐπιδείξονται, οἵα τις οὖσα, ὡς αἰσχρὰ χαὶ χαταγέλαστος οἵαν ἐχ τῶν 

περιάπτων, ὡς νόϑην ἐπεμόρφαζεν εὐμορφίαν. οἵ δὲ πρὸς ἄμυναν 

εὐτρεπεῖς τῶν οὕτως βεβήλων χαὶ ἀχαϑάρτων τρόπων δύο μέν εἰσιν 

ἀριϑμῷ, Συμεὼν χαὶ Λευί, Ἰνώμῃ δὲ εἷς. διὸ χαὶ ἐν ταῖς εὐλογίαις ὃ μὲν 

πατὴρ αὐτοὺς ἐν τάξει ἑνὸς χατηρίῦμει (6 ὁη. 49,2), διὰ τὸ σύμφωνον τῆς 

ὁμονοίας χαὶ τῆς πρὸς ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ μέρος ὁρμῆς. ὃ δὲ Μωυσῆς 
οὐδὲ δυάδος ἔτι μέμνηται, ἀλλ᾽ ὅλον τὸν [ Συμεὼν εἰς τὸν Λευὶ ἐνεχά- 

ραξε (θοαΐ. 33,8) δύο οὐσίας χερασάμενος, ἀφ᾽ ὧν ἕνα εἰργάσατο 

οἷον ἰδέᾳ μιᾷ τυπωθϑέντα, τὸ ἀχούειν τῷ πράττειν ἑνώσας. 

(31.) Ἐπειδὴ τοίνυν ἔγνω τὴν ἐπαγγελίαν λαλοῦσαν τὰ αἰδοῦς χαὶ 

εὐλαβείας μεστὰ χατὰ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ὁ σπουδαῖος, ἔπαϑεν ἀμφό- 

τερα, καὶ τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν πίστιν χαὶ τὴν πρὸς τὸ γενητὸν ἀπιστίαν. 

εἰχύτως οὖν φησι δεόμενος" «Ἰσμαὴλ οὗτος ζήτω ἐνώπιόν σου“ (θη. 

11,18), οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τῶν ἐμφερομένων ἕχαστον τῶν ὀνομάτων τιϑείς, 

τὸ οοὗτος“, τὸ ζήτω“, τὸ , ἐνώπιόν σου“ ταῖς γὰρ ἐν τοῖς πράγμασιν 

δὁμωνυμίαις ἠπατήθησαν οὐχ ὀλίγοι. τί δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγω, σχεπτέον" 

ἑρμηνευϑεὶς Ἰσμαήλ ἐστιν ἀχοὴ ϑεοῦ, τῶν δὲ ϑείων δογμάτων οἱ μὲν 

ἀχούουσιν ἐπ᾿ ὠφελεία, οἱ δ᾽ ἐπὶ βλάβῃ αὑτῶν τε χαὶ ἑτέρων. ἣ τὸν 

οἰωνοσχόπον Βαλαὰμ οὐχ ὁρᾷς; οὗτος εἰσάγεται ,ἀχούων λόγια ϑεοῦ 

ἐπιστάμενός τε ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου“ (Νυμ. 24,10). ἀλλὰ τί ἐχ 

τῆς τοιαύτης ἀχρηάσεως, τί δ᾽ ἐχ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης ὥνατο, 

Ἰνώμῃ μὲν ἐπιχειρήσας τὸ ψυχῆς ἄριστον ὄμμα λυμήνασθαι, ὃ δὴ μόνον 

τὸν ϑεὸν ὁρᾶν πεπαίδευται, μὴ δυνηϑεὶς δέ διὰ τὸ σωτῆρος χράτος 

ἀήττητον; τοιγαροῦν ὃ μὲν χαταχεντούμενος ὑπὸ φρενοβλαβείας τῆς 

ἑαυτοῦ χαὶ τραύματα πολλὰ δεξάμενος ἐν μέσοις τραυματίαις ἀπώλετο 

(Νυμι. 31,8), διότι σοφιστείᾳ μαντιχῇ τὴν ϑεοφύρητον προφητείαν παρε- 

χάραξε. δεόντως οὖν εὔχεται ὁ ἀστεῖος, ἵν᾽ οὗτος μόνος Ἰσμαὴλ ὑγιαίνῃ, 

διὰ τοὺς μὴ Ἰνησίως ἀχούοντας τῶν ἱερῶν ὑφηγήσεων" οἷς ἀπεῖπε 

Μωυσῆς ἄντιχρυς εἰς ἐχχλησίαν φοιτᾶν τοῦ πανηγεμόνος. τεϑλασμένοι 

τὰρ τὰ γεννητιχὰ τῆς διανοίας ἣ χαὶ τελείως ἀποχηπέντες οἱ τὸν ἴδιον 

νοῦν χαὶ τὴν αἴσϑησιν ἀποσεμνύνοντες ὡς μύνα τῶν χατ᾽ ἀνθρώπους 

αἴτια πραγμάτων ἣ οἱ πολυϑείας ἐρασταὶ χαὶ τὸν πολύϑεον ἐχτετιμη- 

Ι ὡς οἴῃ. Β 2 (χαὶδ ὡς οοπὶ. Μαησ. 3. εὐπρεπεῖς Β ὄντως "ὶ 

ὃ Μωσῆς εοὐά. 10 ἐπαγγελίαν Μδᾶηρ.: ἀπαγγελίαν οοὐά, 11 αὐτοῦ εοὐι. 
γεννητὸν Υ 14 ἐχφερομένων ὁοη]. Μαηρ. αἰτ. τῶν υἱ, 560]. 29. γγώ- 

μην Β 25 τὸ {τοῦ ἐοπίοῖο 20. 21 παρεχάραξε Μδησ.: προεχάραξε Α, 
προὐχάραξε 21 μόνος ἴῃ την. Β 32 πράγματα Β ἢ] καὶ ὁοῃϊοῖο 
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χότες ϑίασον, οἱ ἐχ πόρνης γεγονότες, τὸν ἕνα ἀνὸρα χαὶ πατέρα φιλα- 

ρέτου ψυχῆς ϑεὸν οὐχ εἰδότες, ἀρ᾽ οὐχ εἰχότως ἐλαύνονταί τε χαὶ φυγα- 

200 δεύονται (])6α{. 23,1. 2); παραπλήσιόν μοι δοχοῦσι ποιεῖν χαὶ οἱ χατη- 

Ἰοροῦντες τοῦ υἱοῦ γονεῖς ἐπ᾽ οἰνοφλυγία" λέγουσι γάρ᾽ ,,2 υἱὸς ἡμῶν 

οὗτος ἀπειϑεῖ“ (οι . 21.20), διὰ τῆς προσϑήχης τῆς οοὗτος“ μὴη- ὃ 

γύοντες, ὅτι εἰσὶν ἕτεροι παῖδες χαρτεριχοὶ χαὶ σώφρονες, τοῖς ἐπιταγ- 

μασι τοῦ ὀρθοῦ λόγου χαὶ παιδείας πειϑαρχοῦντες- οὗτοι γὰρ ψυχῆς 

ἀψευδέστατοι γονεῖς, ὑφ᾽ ὧν χατηγορηϑῆναι μὲν [ αἴσχιστον, ἐπαινεϑῆναι μ.. 6ἸΙΟΝ 

01 δ᾽ εὐχλεέστατον. τὸ (δὲ) «οὗτός ἐστιν ᾿Ααρὼν χαὶ δίωυσῆς, οἷς εἶπεν 

ὃ ϑεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐξ ᾿Αἰγύπτου“ (χοά. 6, 26) χαὶ 10 

τὸ οοὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι Φαραὼ βασιλεῖς“ (Ὀ]ά. 21), ταῦτα μὴ 

νομίζωμεν εἰρῆσϑαι παρέργως ἣ τὰς δείξεις μὴ πλέον τι τῶν ὀνομάτων 

205 παρεμφαίνειν. ἐπειδὴ γὰρ Μωυσῆς μέν ἐστι νοῦς ὃ χαϑαρώτατος, 

᾿Λαρὼν δὲ λόγος αὐτοῦ, πεπαίδευται δὲ χαὶ ὃ νοῦς ϑεοπρεπῶς ἐφά- 
πτεσϑαι χαὶ ὁ λόγος ὁσίως ἑρμηνεύειν τὰ ὅσια, μιμηλάζηντες δὴ οἱ ιὖ 

σοφισταὶ χαὶ παραχήπτοντες τὸ δόχιμον νόμισμα τοῦτό φασι χαὶ νοεῖν 

ὀρϑῶς περὶ τοῦ ἀρίστου χαὶ λέγειν ἐπαινετῶς (Εχο(. 1,11). ὅπως 

οὖν μὴ ἀπατώμεϑα παραϑέσει τῶν χεχιβδηλευμένων πρὸς τὰ δόχιμα 

909 δι᾽ ὁμοιότητος τοῦ χαραχτῆρος, βάσανον ἔδωχεν, ᾧ διαχριϑήσεται. τίς 

οὖν ἢ βάσανος; τὸ ἐξαγαγεῖν ἐχ τῆς σωματιχῆς χώρας τὸν ὁρατιχὼν Ὁ 

χαὶ φιλοϑεάμονα νοῦν χαὶ φιλόσοφον. ὁ μὲν γὰρ τοῦτο δυνηϑεὶς Μωυ- 

σῆς ἐστιν οὗτος, ὁ δὲ ἀδυνατήσας, ὃ λεγόμενος μόνον, μυρίας δὲ σεμ- 

νότητας ὀνομάτων ἐπαμπισχόμενος, γελᾶται. ζῆν δὲ εὔχεται τῷ Ἰσμαήλ, 

οὐ τῆς μετὰ σώματος ζωῆς ἐπιστρεφόμενος, ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ϑεῖον ἄχουσμα 

210 ἐπὶ ψυχῇ διαιωνίζην ἐγείρῃ τε αὐτὸν χαὶ ζωπυρῇ. (38.) χαὶ ὃ μὲν 25 

ἀχρόασιν λόγων χαὶ μάϑησιν δηγμάτων ἱερῶν εὔχεται ζῆν, ὡς ἐλέχ ϑ)η), 

ὃ δ᾽ ἀσχητὴς Ἰαχὼβ εὐφυΐαν" λέγει γάρ , ζήτω “Ῥουβὴν χαὶ μὴ ἀπο- 

ϑανέτω“ (Π)ουΐ. 33,0). ἀρά γε ἀϑανασίαν χαὶ ἀφϑαρσίαν εὐχόμενος, 

ἀνθρώπῳ πρᾶγμα ἀδύνατον; οὐ δήπου. τί οὖν ἔσϑ᾽ ὃ βούλεται παρα- 

11 στῆσαι, λεχτέον. πάντα τὰ ἀχούσματα χαὶ μαϑήματα ἐποιχοδομεῖται ὦ 

4. τοῦ υἱοῦ Μαησ.: τούτου σοι, 9. δὲ αἀή. Μδηρ. Μωσῆς οοὐὰ,. 

12 λέξεις Μδην. 12. Μωσῆς οοεὰ. 15. μιμηλάζοντες Μαῃρ.: 
μιμηλίζοντες σοὐά,, κιβδηλεύοντες ὁσῃϊοῖο δὴ Ναηρ.: δ᾽ οοὐὰ, 10 τοῦτό] 

αὑτοὺς ὁχ οσοὐϊοο Ὅχοη. (}}. Νον. 14 Μαησ. 19. ὁμοιότητα ὁοηϊοῖο 

τὴν βάσανον Ὁ 91. 29 Μωσῆς οοὐὰ. 35. ἐπαμπισχόμενος 5ογῖρβὶ : ἐπαμφισχό- 
μενος οοὐά. 1 ᾿Ιαχὼβ] μοῦ τηριηοτῖαθ ἰαρδαα ΠΔΐ]0, σαρὶεβ (θη, 48. πηριηογ, 

Ιδοοθυ ᾿τὸ δοβο ἱπιποῖῖ Ρουβὴν βοτίρβὶ: ᾿Ῥουβὶμ οοάαὰ. 80 μαϑήματα) 

ϑεάματα οοπὶ. δίδηρ. 
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χαϑάπερ ϑεμελίῳ προχαταβεβλημένῳ φύσει παιδείας δεχτιχῇ, φύσεως 
δὲ μὴ προὐπαρχούσης ἀνωφελῆ πάντα. ὃρυὸς γὰρ ἣ λίϑου χωφῆς 

οὐδὲν ἄν δόξαιεν οἱ ἀφυεῖς διαφέρειν. ἔγχολλον γὰρ ἄν οὐδὲν αὐτοῖς 

ἁρμόζοιτο, πάντα δ᾽ ὡς ἀπὸ στερροῦ τινος ἀποπάλλεται χαὶ ἀποπηδᾷ. 

ων τὰς δὲ τῶν εὐφυῶν ψυχὰς ἔστιν ἰδεῖν χηροῦ τρόπον λελειασμένου μήτε 212 

ἄγαν στερεοῦ μήτε ἄγαν ἁπαλοῦ χεχερασμένας μετρίως, παραδεχομένας 

τὰ ἀχηύσματα χαὶ ϑεάματα ῥαδίως πάντα χαὶ ἐναποματτομένας ἄχρως 

αὐτὰς τὰ εἴδη, μνήμης ἐναργεῖς τινας εἰχύνας. ἦν γοῦν ἀναγχαῖον 218 

ΡΜ. εὔξασϑαι τῷ [ λογιχῷ γένει τὸ εὐφυὲς ἄνοσην χαὶ ἀϑαάνατον παρεῖναι. 

Ι0 τοῦ μὲν γὰρ χατ᾽ ἀρετὴν βίου, ὅς ἐστιν ἀψευδεστάτη ζωή, μετέχουσιν 

ὀλίγοι, οὐχὶ τῶν ἀγελαίων φημί --- τούτων γὰρ οὐδεὶς τῆς ἀληϑοῦς 
ζωῆς χεχοινώνηχεν --- ἀλλ᾽ εἴ τισιν ἐξεγένετο τὰς τῶν ἀνθρώπων φυγεῖν 

σπουδὰς χαὶ ϑεῷ μόνῳ ζῆσαι. παρὸ χαὶ λίαν τεϑαύμαχεν ὁ ἀσχητιχὸς 314 

χαὶ ἀνδρεῖος, εἴ τις ἐν μέσῳ τοῦ βίου ποταμῷ φορούμενος ὑπ᾽ οὐδε- 

Ι15. μιᾶς ῥύμης χατασύρεται, δύναιτο δὲ χαὶ πλούτῳ πολλῷ ῥέοντι ἀντισχεῖν 

χαὶ ἡδονῆς ἀμέτρου φορὰν (ἀνγῶσαι χαὶ λαίλαπι χενῆς δόξης μὴ ἀναρ- 

πασϑῆναι. λέγει γοῦν οὐχ ὁ ᾿Ιαχὼβ τῷ ᾿Ιωσὴφ μᾶλλον ἣ ὁ ἱερὸς λόγος 315 
παντὶ τῷ τὸ μὲν σῶμα εὐεχτοῦντι, ἐν ἀφϑόνοις δὲ ταῖς εἰς περιουσίαν 

ὅλαις ἐξεταζομένῳ χαὶ πρὸς μηδεμιᾶς ἀλισχομένῳ" ἔτι γὰρ σὺ ζῇς“ 

Ὁ (θη. 46, 380); ϑαυμαστὸν ἐχφωνήσας λόγον χαὶ τὸν ἡμέτερον βίον 

ὑπερδεδραμηχότα, οἱ μιχρᾶς πρὸς εὐτυχίαν αὔρας λαβόμενοι, πάντα 

χάλων ἀνασείσαντες, λαμπρὰ φυσῶμεν χαὶ πνεύσαντες μέγα χαὶ σύντονον 

πλησίστιοι πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τῶν παϑῶν φερόμεϑα χαὶ οὐ πρότερον 

στέλλομεν τὰς ἀνειμένας χαὶ χεχαλασμένας ἀχρατῶς ἐπιϑυμίας, ἕως 

4. στερεοῦ ἢ) ((ὉΠ}) ὃ. θ. μήτε Ὀΐδ Βοτίρβὶε Μαηρ.: μετὰ οοαὰ. 

8 αὐτῶν γε] αὑταῖς οσοῃΐοῖο ἐνεργεῖς ΗόΘ56 ἢ. 10 ἐστιν Ὁ: ἐστιν 
ἡ οοὐα. 11 οὐδὲ εἰς ἢ 13. σπουδὰς οοὐά.: βλάβας 1), συνουσίας 

σοπί οἷο 14 (τῷ) τοῦ οοῃίοϊο ποταμοφορούμενος Β 

ὑπ᾽ 5βογίρβὶ: ἀπ᾽ οοὐά, 1 δύναται οοηΐ. Οὐδ ὴ 10. ἀνῶσαι 5ετγίρϑὶ: οἷσαι 
οοὐὰ,, στῆσαι γε]. ἀντωϑῆσαι (510) οοπὶ. Νδῃρ, 21 ὑπερδεδραμηχότα Μδηρ.: ἀπο- 
δεδραμηκότα οοὐά. 

1--4 ΠᾺ [0]. 204τ- Φίλωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων: φυσιχῶς μὴ προὔπαρχούσης 

τῷ μανϑάνοντι εὐφυΐας ἀνωφελῆ πάντα.... χαλὸν γὰρ μάϑημα οὐδὲν αὐτοῖς ἁρμόζεται 
ἀπεστραμμένως διαχειμένοις χαὶ τὰ ὦτα μύουσι, πάντα δὲ ὡς ἀπὸ στερεοῦ τινος ἀντιπνέον- 

τος πρὸς τὸ πνεῦμα. ὃ οἵ. ΡΙ]αίομπὶβ Τηθδοῖ. ρ. 191 Ο 88... βύργα δὰ ρ. 41,18, 

10--.18 Ρ [0]. 2ὸν τοῦ χατ᾽ ἀρετὴν --- ζῆσαι. 19 εἴ. νο]. ΠΠ δὰ μ. 212, 38, 

ῬμοοΐΒ ορόγα νοὶ. 1Π. , 13 
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210 ἄν ἐξοχείλαντες ὅλῳ τῷ ψυχῆς ναυαγήσωμεν σχάφει. (39.) παγχάλως 

οὖν τοῦτον τὸν ᾿Ισμαὴλ εὔχεται ζῆν. προστίϑησιν οὖν «ἐνώπιον τοῦ 

ϑεοῦ ζήτω“ (ἄθη. 11.18), τέλος τῆς εὐδαιμονίας τιϑέμενος ἐπισχόπου 

11 χαὶ ἐφόρου τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου τὴν διάνοιαν ἀξιωϑῆναι. εἰ γὰρ 

παιδαγωγοῦ μὲν παρόντος οὐχ ἄν ἁμάρτοι ὃ ἀγόμενος, ὑφηγητὴς δὲ 

ἐγγὺς ὧν ὠφελεῖ τὸν μανθάνοντα, πρεσβυτέρου δὲ παρατυγχάνοντος αἰδοῖ 

χαὶ σωφροσύνῃ χοσμεῖται νέος, πατὴρ δὲ ἢ μήτηρ υἱὸν μέλλοντα ἀδιχεῖν 

ἐχώλυσαν ἐφ᾽ ἣσυχίας αὐτὸ μόνον ὀφθέντες, ἡλίχαις τισὶν ὑπερβολαῖς 

ἀγαϑῶν χρήσεσϑαι νομίζομεν τὸν ὑπολαμβάνοντ᾽ ἀεὶ ὑπὸ ϑεοῦ ϑεω- 

ρεῖσϑαι: τὸ γὰρ τοῦ παρόντος χαὶ περιβλέπεται ἀξίωμα δεδιὼς χαὶ 10 

218 τρέμων ἀνὰ χράτος τὸ ἀδιχεῖν ἀποδράσεται. τὸν δὲ Ἰσμαὴλ ὅταν 

εὔχηται ζῆν, οὐχ ἀπέγνωχε τὴν γένεσιν Ἰσαάχ, ὡς χαὶ πρότερον εἶπον. 

ἀλλὰ πεπίστευχε μὲν τῷ ϑεῷ « αὶ « οὐδὲ γὰρ ἃ δοῦναι ϑεῷ, ταῦτα χαὶ 

ἀνθρώπῳ λαβεῖν δυνατόν, ἐπειδὴ τῷ μὲν πλεῖστα χαὶ μέγιστα χαρίσασϑαι 

219 ῥάδιον, ἡμῖν δ᾽ οὐχ εὐμαρὲς τὰς προτεινομένας δέξασϑαι δωρεᾶς. ἀγα- ιὉ 

πητὸν γάρ, εἰ τῶν ἐχ πόνου χαὶ μελέτης συντρόφων χαὶ συνηϑεστέρων 

ο΄: 

ἀγαϑῶν ἐπιλάχοιμεν, [ τῶν δ᾽ ἄνευ τέχνης ἣ συνόλως ἀνθρωπίνης ἐπι- ν. 012 Ν. 

νοίας ἀπαυτοματιζόντων χαὶ ἐξ ἑτοίμου γινομένων οὐδ᾽ ἐλπὶς ἐφιχέσϑαι" 

ταῦτα Ἰὰρ ἅτε ϑεῖα ὄντα ϑειοτέραις χαὶ ἀχηράτοις φύσεσιν ἀπηλλαγ- 

9920 μέναις ϑνητοῦ σώματος εὑρίσχειν ἀναγχαῖον. ἐδίδαξε δὲ Μωυσῆς χατὰ 20 

δύναμιν τῶν χειρῶν τὰς εὐχαρίστους ὁμολογίας ποιεῖσϑαι (Ναμα. 0,321), 

1 ἐξωχείλαντες Β 2 (κατὰ) τοῦτον οὐπὶ. (Ὅδ ἢ εὔχεται 5ετί μβὶ : εὐχόμεϑα 
οὐ ἀ., εὐχώμεϑα δοηϊ. (ὉΠ προστίϑησι γοῦν θη οοηϊ. ΟὍδη Ὁ ζήτω Μδηρ.: 
ζῇ Ἄοοἀά,, ἔοτι. ἀ6]. ὃ εἰσαγόμενος ὁοοπὶ. Νδῃρ., παιδαγωγούμενος σοηϊεῖο 

8 αὐτὸ Μδηρ.: αὐτῶ οοὐά. 9. χρήσεσθαι Μαπρ.: χρήσασθαι εοἰά. 10 αἰεὶ 
περιβλεπόμενος οοηίοῖο, χαὶ προσβλέποντος οοπὶ. Μδηρ. 12 ἀπέγνωχε Μαῃρ.: 

ἀπέγνωσε οοὐά. 10 Ἰδουηδιὴ βίδίαο (εἴ, ὃ 178) ἃ] ὅσα ΠΗ [ὁ]. 338 ΑἊΒθδεὸν 

ὉῸ [0]. 259 ΠῈ [0]. 211 14 λαμβάνειν )ὺ (0]. 329 ΠῈ {0]. 217 πλεῖστα) χαὶ 

πλεῖστα Π)Ὸ [0].ὄ 158 ΠῊ (0]. 204 οἱ 3938 καὶ μέγιστα οἵη. ΠΗ [0]. 338, χαὶ μεστὰ 
μεγέϑους ΠῈ [0]. 211 χαρίσασϑαι Π)Ὸ [0]. 259 ΠΕ ΠΗ (0]. 256: χαρίζεσθαι οοὐὰ. 0 

[0]. 138 ΠΗ [0]. 204. οἱ 828 18 προχειμένας Β 10 μελέταις οοηΐ. δηρ. 

20 ἐδίδαξε Μαηρ,: ἔδειξε οοα 4. Μωσῆς οοαὰ. 21 χαρίτων οοπὶ. Μαηρ. 

1-- 4 οἵ. Ονἷφ. Οὐναπιεηὶ, ἐπ τη, Ρ. “θ᾽ (αὐ εμπάίδηι ἰοοιι.): ἑἐξαίρετόν τι ἠξίου περὶ τοῦ 
Ἰσμαὴλ ὁ Αβραάμ, οὐχ ἀρκούμενος τῷ ζήτω" διὸ προσέϑηχεν , ἐναντίον σου". τὸ γὰρ 
ζῆν ἐναντίον χυρίου μαχαρίων ἐστὶ καὶ τῶν ἁγίων μόνων (εἴ. ΡΒ Οπ 5. αυαθβί. ἴῃ (θη. ΠΠ 

ὃ δὴ). 15-- 5 ΠῸ [0]. 138: Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, ἴο]. 2ϑν 
τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, )Ὲ [οἱ]. 143ν οἱ 21ῖτ τοῦ αὐτοῦ ὈῊ 

[0]. 204ν δθῦτ ϑ8τ Φίλωνος: οὐχ ἃ δοῦναι --- δωρεάς, 
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τὸν ἀγχίνουν ἀνάϑημα ἀνατιϑέντα τὸ συνετὸν χαὶ τὸ φρόνιμον, τὸν 

λόγιον τὰς ἐν λόγῳ πάσας ἀρετὰς ἀνιεροῦντα διά τε δῇς χαὶ τῶν χατα- 

λογάδην τοῦ ὄντος ἐγχωμίων, χαὶ χατ᾽ εἶδος τὸν φυσιχὸν φυσιολογίαν, 
, τὸν ἠϑιχὸν πᾶσαν τὴν ἠϑιχὴν φιλοσοφίαν, τὸν τεχνιχὸν χαὶ ἐπιστήμονα 

5 τὰ ϑεωρήματα τῶν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν. οὕτως εὔπλοιαν μὲν ναύτης 32] 

χαὶ χυβερνήτης, εὐφορίαν δὲ χαρπῶν γεωπόνος, εὐτοχίαν δὲ ζῴων ἀγε- 

λάρχης, ὑγείαν δὲ χαμνόντων ἰατρός, ὃ δ᾽ αὖ στρατείας ἡγεμὼν τοῦ 

πολέμου χράτος χαὶ ὃ πολιτιχὸς ἢ βασιλιχὸς τὴν νόμιμον προστασίαν 

χαὶ ἡγεμονίαν ἀναϑήσει, χαὶ συνελόντα φράσαι πάντων ὅσα ἢ ψυχῆς 

ι᾽ ἣ σώματος ἣ τῶν ἐχτὸς ἀγαϑα ἐστιν ὁ μὴ φίλαυτος αἴτιον ἀποφανεῖ 

τὸν ἀψευδῶς μόνον αἴτιον ϑεόν. μηδεὶς οὖν τῶν ἀφανεστέρων χαὶ 399 

ταπεινοτέρων εἶναι δοχηύντων ἐλπίδος ἀπογνώσει τῆς ἀμείνονος ἀποχνη- 

σάτω ἱχέτης εὐχάριστος γενέσϑαι ϑεοῦ, ἀλλ᾽ εἰ χαὶ μηδὲν ἔτι προσδοχᾷ 

τῶν μειζόνων, ὑπὲρ τούτων ὧν ἔλαχεν ἤδη χατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 

18 εὐχαριστείτω. μυρίων δ᾽ ἔλαχε, γενέσεως, ζωῆς. τροφῆς, ψυχῆς, 338 

αἰσϑήσεως, φαντασίας, δρμῆς. λογισμοῦ. λογισμὸς δὲ βραχὺ μὲν ὄνομα, 

τελειότατον δὲ χαὶ ϑειότατον ἔργον, τῆς τοῦ παντὸς ψυχῆς ἀπόσπασμα 

ἥ, ὅπερ ὁσιώτερον εἰπεῖν τοῖς χατὰ Μωυσῆν φιλοσοφοῦσιν, εἰχόνος 

ϑείας ἐχυαγεῖον ἐμφερές. (40.) ἐπαινεῖν ἄξιον χαὶ τῶν χατασχύπων 394 

0 τοὺς ἐπιχειρήσαντας μὲν αὐτόπρεμνον τὸ ἀρετῆς ὅλον ἀνασπάσαι χαὶ 

βαστάσαι στέλεχος, ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἠδυνήϑησαν, χληματίδα γοῦν χαὶ ἕνα 

βότρυν λαβόντας, δεῖγμα χαὶ μέρος τῆς συμπάσης, ὃ φέρειν αὐτὸ μόνον 

ἴσχυον (Ναμ. 13,24). εὐχτὸν μὲν ἀϑρόῳ τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν 995 

ἐγχορεύειν: εἰ δὲ τοῦτο μεῖζον ἣ χατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀγαπῶμεν, 

». 813 Ν. εἴ τῳ ἐξεγένετο μιᾶ τινι τῶν χατὰ μέρος | ἐντυχεῖν, σωφροσύνῃ ἢ ἀνδρεία 

3. τὸν ἴπ τὴσ. Ἠοοβο.: τὸ οοἥα, φυσιολογίαν π᾿ την, οἀ. Ῥᾶγ.: φυσιολογίας 
σοὐά, ἢ (τὸ) τοῦ οσοηῃϊοῖο ἢ. συνελόντι ὁοηϊοῖὶο 10 ἀποφανεῖ 

Μδησ.: ἀποφαίνει οοα(. 12 ἀπογνώση ἢ 15. εὐχάριστος ἢ: οἴῃ. οοαα. 
ϑεῶ Ὁ 14 ρμοβί ἤδη «ἀά. ἀγαϑῶν [), ἰοτί. τϑοίθ 158 εὐχαριστεῖ τῷ ϑεῴ. 
μυρίων Ὁ Ροβὶ ἔλαχεν δα. ἀγαϑῶν Ὁ 10 φαντασίας ὁρμῆς οὔ. "Ὁ ὁρμῆς, 

νοῦ, νοῦς δὲ σοηΐϊ. δηρ. 10 βραχύτατον ἢν ὄνομα μὲν ἢ) 11 δὲ οἴῃ. Β 
ϑειότατον ἢ: βραχύτατον ουΠά., (οὐ) βραχύτατον οοπὶ. (ἱγοβδιηδηη, περιμάχητον οοηΐ. 

Μαηρ. 18 Μωσῆν εοοἠά. 19. (δ᾽) ἄξιον σοπίεϊο 92) αὐτὸ μόνον Μδηρ.: 
μόνον αὐτὸ Α, μόνον αὐτῶ Β 25 μὲν {γὰρ) Ἄδοπίοῖο 5 ἀνδρία οσοἀὰ. 

11--15. ῬῊ ροβὶ Ἰἰοσπὶ δα ᾿ἶη. 19. αἰϊαίιιη : μηδεὶς οὖν --- γενέσϑαι ϑεῷ. 
14--͵ΑἼἸ ΠῊ [0]. ϑῦϑει Φίλωνος: ὑπὲρ ὧν οὖν ἕχαστος ἔλαχεν ἤδη ἀγαθῶν, κατὰ --- 

ἔργον. 18. 19 ρογρὶὶ θΗ; ἐχεῖνος ϑείας ἐμφερείας ἐχμαγεῖον. 

19" 
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ἢ διχαιοσύνῃ ἢ φιλανθρωπία. φερέτω γὰρ ἕν τι ἀγαϑὸν ἢ ψυχὴ χαὶ 

290 τιχτέτω, μὴ πάντων ἄφορος χαὶ στεῖρα γινέσϑω. σὺ δὲ τοιαῦτα ἐπι- 

τάγματα ἐπιτάξεις υἱεῖ τῷ σεαυτοῦ; εἰ μὴ τοῖς οἰχέταις ἡμέρως χρῇ; 

μηδὲ τοῖς ὁμοτίμοις χοινωνιχῶς" εἰ μὴ χοσμίως γτυναιχί, μηδὲ γονεῦσι 

τιμητιχῶς" εἰ μητρὸς ὀλιγωρεῖς χαὶ πατρός, ἀσέβει χαὶ εἰς τὸ ϑεῖον. ὁ 

εἰ χαίρεις ἡδονῇ, μη(δὲ) φιλαργυρίας ἀποστῇς. ἐφίεσαι πολυχρηματίας; 

27 χαὶ χενοδύξει. τί γάρ; οὐ μετριάζειν ἐν ἐνίοις ἀξιοῖς, εἰ μὴ ἐν πᾶσι 

δύνασαι; οὐχ ἂν οὖν εἴποι ὁ υἱός" τί λέγεις, ὦ πάτερ; ἣ τέλειον ἀγαϑὸν 

ἢ τέλειον χαχὸν βούλει σοι τὸν υἱὸν γενέσϑαι χαὶ οὐχ ἀγαπήσεις, εἰ 

328 πρὸ τῶν ἄχρων τὰ μέσα ἕλοιτο; οὐ διὰ τοῦτο χαὶ ὁ ᾿Αβραὰμ ἐπὶ τῆς 10 
Σοδομιτῶν ἀπωλείας ἀρξάμενος ἀπὸ πεντηχοντάδος εἰς δεχάδα τελευτᾷ 

(ἄρῃ. 18,24. 32), ποτνιώμενος χαὶ ἱχετεύων, ἵν᾽, εἰ μὴ εὑρίσχοιτο 

ἐν γενέσει ἣ παντελὴς εἰς ἐλευϑερίαν ἄφεσις (μον. 25,10), ἧς σύμ- 

βολον ὁ πεντηχοστὸς λόγος ἱερός, ἢ μέση παιδεία παραληφϑῇ δεχάδι 

παραριϑμουμένη πρὸς τὴν τῆς χαταδιχάζεσϑαι ψυχῆς μελλούσης ἀπό- ιὉ 

229 λυσιν ; τῶν ἀναγώγων οἵ πεπαιδευμένοι χαὶ τῶν ἀλύρων χαὶ ἀμούσων 

οἱ (ἐγγχεχορευχότες τῇ ἐγχυχλίῳ μουσιχῇ πλείους ἀφορμὰς ἔχουσι πρὸς 

τὸ αὔξεσϑαι, σχεδὸν ἐχ παίδων τοῖς περὶ χαρτερίας χαὶ ἐγχρατείας χαὶ 

ἀρετῆς πάσης λόγοις ἐπαντληϑέντες. διὸ εἰ χαὶ μὴ παντελῶς ἐξερρύ- 

ψαντο χαὶ ἀπελούσαντο τὸ ἀδιχεῖν φαιδρυνόμενοι δέ, ἀλλὰ μετρίως γοῦν 0 

280 χαὶ μέσως ἐρρύψαντο. τὸ παραπλήσιον ὁ ̓ Ησαῦ λέγειν ἔοιχε τῷ πατρί" 

»μὴ εὐλογία σοι μία ἐστί, πάτερ; εὐλόγησον χἀμέ, πάτερ“ (θη. 21, 

38). ἄλλαι γὰρ ἄλλοις ἀποχεχρίσϑωσαν, τελείοις μὲν τέλειαι, μέσαι 

δὲ ἀτελέσιν, ὡς ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων: ὑγιαινόντων γὰρ χαὶ νο- 

σούντων ἕτερα μὲν γυμνάσματα, ἕτεραι δὲ τροφαί, χαὶ ὅσα ἄλλα περὶ 2 

δίαιταν, οὐ τὰ αὐτά, ἀλλὰ τοῖς μὲν τὰ πρόσφορα, ἵνα μηδ᾽ ὅλως νοσή- 

231 σωσι, τοῖς δὲ τὰ οἰχεῖα, ὅπως πρὸς τὸ ὑγιεινότερον μεταβάλωσι. πολ- 

λῶν οὖν ἀγαϑῶν ὑπαρχόντων ἐν τῇ φύσει τὸ δοχοῦν ἐφαρμόττειν μοι 

τοῦτο χάρισαι, χἂν μιχρύτατον ᾧ, στοχασάμενος ἐχείνου μύνου, εἰ δυνή- 

1 ἕν Μδηρ.: ἑνός Ἄσοὐά, 9. εἰ οῃ. Β ὃ τιμητιχός Β θ μηδὲ βοτίρ5ὶ: 

μὴ οοἀά, 8 δύναται οσοπίοϊο 8, 9. τελείως 018. οοπὶ. Μίδηρ. 9. σου τοηΐ. 
Οὐδ 10 ἕλοιτο βογίρβὶ: ἕληται οοὐά. τῆς Α: τοῖς Β 11 δεχάδα Μδηρ.: 

πεντάδα οὐαὰ. 12 ἵνα μὴ Β 135 τῇ γενέσει ν ἧς Α: ἢΒ 
15 ψυχῆς Α: τῆς Β 11 ἐγχεχορευχότες δἴίδηρ.: χεχορευχότες οοαα, 18 αὔξεσϑαι 
ϑογρβὶ (αὔξασϑαι Μδηρ.): εὔξεσϑαι οοὐά. χαρτερίας Μδηρ.: ἀρετῆς οσοὐά. 

18, 19 χαὶ ἀρετῆς πάσης οι. Β 19 ἐπασχηϑέντες ὁοπὶ. Μαηρ. (τπὺ ἐνασχη- 

ϑέντες) 90 δὲ οοὐά.: δὴ Μδηρ., τελείως οοπίοίο 1] Ἣσαῦ 22 εὐλογία 

σοι] α οἱ οἱ ἴῃ γα8, Β3 μία σοι ἐχ Ὰ Χ σομίοῖο ἐστί βογίρβὶ: ἔσται σοὐά. 
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σημαι τὸ δοϑὲν φέρειν εὐμαρῶς, ἀλλὰ χαὶ μὴ πρὸς τοῦτο ἀπειπὼν ὁ 

δυστυχὴς ὀχλάσω. τί δ᾽ οἰόμεϑα ἐμφαίνεσθαι διὰ τοῦ" ,μὴ χεὶρ χυρίου 33) 

οὐχ ἐξαρχέσει“ (Νυπι. 11,23); ἄρ᾽ οὐχὶ τὸ πάντῃ τὰς τοῦ ὄντος 
φϑανειν δυνάμεις ἐπ᾽ εὐεργεσία μὴ μόνον τῶν ἐνδόξων ἀλλὰ χαὶ τῶν 

». ὅ14 ΝΜ. ἀφανεστέρων εἶναι [ δοχούντων; οἷς τὰ ἁρμόττοντα χαρίζεται πρὸς τὰ 

6 τῆς ξχάστου ψυχῆς σταϑμήματα χαὶ μέτρα σταϑμώμενος χαὶ διαμετρῶν 

ἰσότητι παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀνάλογον ἐχάστοις. (41.) χαταπλήττει με οὐχ 338 

ἥχιστα χαὶ ὁ τεϑεὶς νόμης ἐπὶ τοῖς ἐχδυομένοις τὰ ἁμαρτήματα χαὶ 

μεταγινώσχειν δοχοῦσι. χελεύει γὰρ τὸ μὲν πρῶτον ἱερεῖον προσάγειν 

10 ϑῆλυ πρόβατον ἄμωμον. ,ἐὰν δὲ“ φησί ,μὴ ἰσχύῃ ἣ χεὶρ αὐτοῦ τὸ 

ἰχανὸν εἰς πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτε δύο τρυγόνας 

ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ἕνα περὶ ἁμαρτίας χαὶ ἕνα εἰς ὁλοχαύτωμα. 

ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ ἢ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περι- 234 

στερῶν, οἴσει τὸ δῶρον τὸ δέχατον οἶφι σεμίδαλιν. οὐχ ἐπιχεεῖ ἐπ᾽ ' 

ι5. αὐτὸ ἔλαιον οὐδ᾽ ἐπιϑήσει ἐπ᾽ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστί. 

χαὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα, χαὶ δραξάμενος ὃ ἱερεὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ 

πλήρη τὴν ὃράχα τὴ μνημόσυνον ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον “ 

(Ἰμον. ὅ, 1.11. 12). οὐχοῦν τρισὶ μετανοίας τρόποις ἰλάσχεται τοῖς 288 

εἰρημένοις, χτήνεσιν ἢ πτηνοῖς ἢ λευχοπύροις, πρὸς τὴν τοῦ χαϑαιρο- 

0 μένου χαὶ μετανηγῦντος δήπου δύναμιν: οὔτε γὰρ μιχρὰ μεγάλων οὔτε 

μεγάλα μιχρῶν δεῖται χαϑαρσίων, τῶν δὲ πρὸς τὸ ἀνάλογον ἴσων χαὶ 

ὁμοίων. τί δήποτ᾽ οὖν διὰ τριῶν ἢ χάϑαρσις, ἄξιον ἐρευνῆσαι. σχεδὸν 330 

τοίνυν χαὶ τὰ ἁμαρτήματα χαὶ τὰ χατορϑώματα συμβέβηχεν ἐν τρισὶν 

ἐξετάζεσθαι, διανοίχ, λόγοις, πράξεσιν. οὗ χάριν χἀν τοῖς προτρεπτιχοῖς 

35 Μωυσῆς διδάσχων, ὅτι ἢ ἀγαθοῦ χτῆσις οὔτ᾽ ἀδύνατός ἐστιν οὔτε δυσϑή- 

ρατος, φησίν. οὐχ εἰς οὐρανὸν ἀναπτῆναι δεῖ οὐδ᾽ ἄχρι περάτων τἧς 337 

χαὶ ϑαλάττης ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν σύλληψιν αὐτοῦ" ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐγγύς, καὶ 

σφόδρα ἐγγύς. εἶτα μόνον οὐχ ὀφθαλμοφανῶς δείχνυσι' ,πᾶν ἔργον“ 

φησί ,τῷ στόματί σου χαὶ τῇ χαρδία χαὶ ταῖς χερσί“ (Πα. 80, 

Ὁ 12---14), συμβολιχῶς ἐν λόγοις, ἐν βουλαῖς, ἐν ἔργοις" ἐχ γὰρ εὐβου- 

᾿ς λίας χαὶ εὐλογίας καὶ εὐπραξίας τὴν ἀνθρωπίνην εὐδαιμονίαν συνίστασϑαι, 

Ἰ μὴ χαὶ ςοηΐ. Μδηκ. Ὁ σταϑμούμενος ἢ 1 ἰσώτατα οοηΐ. Μδηρ. 

12. εἰς] εἰς τὸ ΠΟΘ}. 14 {τοῦ οἶφι σοπίοϊο σεμιδάλεως 6 δ᾽ δίίσαπο 
ἐοάΐοθ νογβίοηὶβ ΠΧ ΧΟ (αἰδὸ Μδηρ. ἐπιχεεῖ εχ ΠΧΧ Μδηρ.: ἐπιχρίσει σοὐά, 

18 λιβανωτόν ϑησ. 11 (αὐτῇ ἐπιϑήσει σοῃίεῖο; ν, ὃ 349 34. διανοίαις σοῃίοϊο 
25 Μωσῆς οοαά. ἀγαϑοῦ Μδηγ.: ἀγαϑὴ οὐἀά., τἀγαϑοῦ σοπίοϊο 28 δείχνυσι. 
ἐν γὰρ τῷ στόματί σου, φησί, χαὶ σοηϊοῖο ἔργον] ῥῆμα εχ ΠΧΧ οοηΐ. Μδηρ. 

31 εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην Υ 
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238 ὥσπερ χαὶ τὴν χαχοδαιμονίαν ἐχ τῶν ἐναντίων. ἐν τὰρ τοῖς αὐτοῖς τό 

τε χατορϑοῦν χαὶ ἁμαρτάνειν χωρίοις ἐστί, χαρδύχ, στόματι, χειρί" χαὶ 

γὰρ βουλεύονταί τινες εὐγνωμονέστατα χαὶ λέγουσιν ἄριστα χαὶ πράττουσι 

ἱ τὰ πραχτέα. τριῶν δὲ ὄντων χουφότατόν ἐστι τὸ βουλεύεσθαι ἃ μὴ ν. δ10Ν. 

χρή. βαρύτατον δὲ τὸ χειρουργεῖν τὰ ἀδιχα, μέσον δὲ τὸ λέγειν ἃ μὴ ὃ 

289 δεῖ. συμβαίνει δὲ τὸ χουφότατον δυσαποτριπτότατον εἶναι" χαλεπὸν γὰρ 

ψυχῆς τροπὴν εἰς ἠρεμίαν ἀγαγεῖν, χαὶ θᾶττον ἂν τις χειμάρρου φορὰν 

ἐπίσχοι ἢ ψυχῆς τροπὴν ῥέουσαν ἀχατασχέτως" ἀμύϑητα γὰρ ἐνθύμια 

ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις τριχυμίας τρόπον ἐπιτρέχει, φοροῦντα χαὶ χυχῶντα 

340 χαὶ πᾶσαν αὐτὴν βιαίως ἀνατρέποντα. τὸ μὲν οὖν ἄριστον τῆς χαϑάρ- 10 

σεως χαὶ τελεώτατον τοῦτ᾽ ἐστί, μηδ᾽ ἐνθυμεῖσθϑαί τι τῶν ἀτόπων, 

ἀλλ᾿ εἰρήνῃ χαὶ εὐνομία, ὧν ἡγεμών ἐστι διχαιοσύνη, πολιτεύσασϑαι" 

τὸ δὲ δεύτερον, λόγοις μὴ διαμαρτάνειν ψευδόμενον ἢ ψευδορχοῦντα ἢ 

ἀπατῶντα ἣ σοφιζόμενον ἢ συχοφαντοῦντα ἣ συνόλως στόμα χαὶ γλῶτταν 
ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τινῶν ἀνιέντα, οἷς χαλινὸν ἣν ἄμεινον περιϑεῖναι χαὶ δεσμὸν 1 

241] ἄρρηχτον. (42.) διὰ τί δὲ τὸ λέγειν τοῦ νοεῖν τὰ μὴ προσήχοντα βαρύ- 

τερον ἁμάρτημα, ῥᾷον ἰδεῖν. ἐνθυμεῖται μέν τις οὐ παρ᾽ ἑαυτὸν ἔστιν 

ὅτε, ἀλλ᾿ ἀβουλῶν: ὧν γὰρ οὐ ϑέλει λαμβάνειν ἐννοίας ἀναγχάζεται, 

242) τῶν δ᾽ ἀχουσίων οὐδὲν ὑπαίτιον. λέγει δέ τις ἐχών, ὥστε, εἰ μὴ εὔφημον 

προΐεται φωνήν, ἀδιχεῖ χαχοδαιμονῶν, ὃ μηδ᾽ ἐχ τύχης ἐθέλων τι τῶν Ὁ 

ἐπιειχεστέρων φϑέγξασϑαι" ᾧ λυσιτελὲς τὴν ἀσφαλεστάτην ἣσυχίαν δεξι- 

οὖσϑαι" χἄπειτα μὴ ἡσυχάζων τις δύναται δήπου βουληϑεὶς σιωπᾶν. 

348 τὸ δὲ χαὶ τοῦ λέγειν βαρύτερον ἁμάρτημα ἢ ἄδιχος πρᾶξίς ἐστι" 

2 χαρδίᾳ οἴη. Β ὃ δυσαπότρεπτον οοπὶ. δηρ, ἴ εἰς οῃ. ἢ Βατοςα. 
8 τροπὴν ψυχῆς Ὁ Βατοῦα. 9. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις Βατοῦςο. τριχυμίαις 
Βδτγοος. τὸν τρόπον Βατοῦςα. ἐπέχει Βάτγοος, φοροῦντα χαὶ οπι. ἢ) 
Βδγοῦο. 10 ἀνατρέποντα ὮΜ Βαᾶτοῦσο.: ἐπιστρέφοντα οοὐά,, ἐπιτρέποντα ὮΡ 
μὲν γὰρ ἀρχτὸν Βδτοῦο., ἄρρηχτον ὈΜ 11 τελειότατον ἢ Βδτοῦο. τοῦτό ἢ 

Βδτοῦο, μηδ᾽ Βοιϊρβὶ: μηδὲν οοἀά., μὴ ἢ Βαᾶτοορο., μηδὲ ν τι οὐ. ἢ 
Βᾶτοῦς, τῶν οἵη. ὈΜ ἀτόπων Ὁ) Βᾶτγοςο.: ἀτοπωτάτων σοὐά. 
12 ἐμπολιτεύσασϑαι σοπῖοῖο 10 ἀνιέντα Νδηρ.: ἀνέντα οοὐά, 11 ῥάδιον 
σοπίοῖο 18 ἀλλὰ Β 30 χαχοδαίμων σοηΐϊ. Μαηρ. ἐχ τύχης] ἐξ 
ἀρχῆς οοπὶ. ϑῃρ. 1 τὴν] ἦν οοηΐ. Μδηρ. 22 χἄπειτα)] ἐπεί τοι 

σοηΐοίο 

θ-1 ὈΡ [0]. ϑόϑν Μ {0], 2069. τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν περὶ τῶν μετονομαζομένων Μοὶ. 
αγοος, [0], Τῦ8τ Φίλωνος: χαλεπὸν (τῆς δὰ, Βαᾶτοοςς,) ψυχῆς --- ἀτόπων. 
38--199,2. ρμογρὶε ΡΟ ὉΜ Μο]. Βατοος. 1, 6. βαρὺ δὲ τὸ διὰ λόγου τὰ πονηρὰ προφέρειν, 
ὅ ἐστιν ἄδιχος πρᾶξις. λόγος --- βλαβερώτερον. 
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»λύγος γὰρ ἔργου“ φασί ,σχιά,“ σχιᾶς δὲ βλαπτούσης πῶς οὐ τὸ ἔργον 

βλαβερώτερον; διὰ τοῦτο χαὶ Μωυσῆς τὴν μὲν γνώμην ἐγχλημάτων χαὶ 

ἐπιτιμίων ἀπήλλαξεν, ἀχουσίοις τὰ πολλὰ μεταβολαῖς χρωμένην χαὶ τροπαῖς 

χαὶ πάσχουσαν μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἐπεισφοιτώντων νοημάτων ἔξωϑεν ἢ 

ὃ δρῶσαν: τὰ δ' ὅσα ἄν ἐξέλϑῃ διὰ τοῦ στόματος, ταῦτ᾽ εἰς ἀπόλογον 

χαὶ εὐθύνας ἄγει, ὡς ἄν δὴ τοῦ λέγειν ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχοντος. ἀλλ᾽ αἱ 244 

μὲν λόγων εὔϑυναι μετριώτεραι, αἱ δ᾽ ὑπαιτίων ἔργων ἀργαλεώτεραι. 

μεγάλας γὰρ τάττει τιμωρίας ἐπὶ τοῖς μεγάλα ἀδιχοῦσι χαὶ ἔργῳ ἐπε- 

ξιοῦσιν ἃ γνώμῃ μὲν ἀγνώμονι ἐβουλεύσαντο, προπετείᾳ δὲ γλώττης 
». 816». ἐξελάλησαν. (43.) τὰ δὲ χαϑάρσια 1 τῶν τριῶν, διανοίας, λόγου, πρά- 345 

" ξεως, εἴρηχεν [οὖν] πρόβατον χαὶ ζεῦγος τρυγόνων ἣ περιστερῶν χαὶ 

σεμιδάλεως ἱεροῦ μέτρου δέχατον, ἀξιῶν προβάτῳ μὲν διάνοιαν χαϑαί- 

ρξσϑαι, λόγον δὲ τοῖς πτηνοῖς, σεμιδάλει δὲ πρᾶξιν. διὰ τί; ὅτι, χα- 340 

ϑάπερ ἐν ἡμῖν ἄριστον ὃ νοῦς. χαὶ ἐν ζῴων ἀλόγων γένει τὸ πρόβατον 

15 ἅτε ἡμερώτατον ὑπάρχον χαὶ χαρπὸν ἐτήσιον ἀνατέλλον ἐξ ἑαυτοῦ πρὸς 

ὠφέλειαν ὁμοῦ χαὶ χύσμον ἀνθρώπων" ἐσθὴς γὰρ τὰς ἀπὸ χρυμοῦ χαὶ 

ϑάλπους ἀνείργει βλάβας χαὶ τὰ ἀπόρρητα τῆς φύσεως ἐπισχιάζουσα 

πρὸς εὐχοσμίας τοῖς χρωμένοις ἐστί, σύμβολον οὖν ἔστω τῆς τοῦ 241 
ἀρίστου χαϑάρσεως, διανοίας, τὸ ζῴων ἄριστον, τὸ πρόβατον, λόγου δὲ 

ὴ τὰ πτηνά’ χοῦφόν τε γὰρ ὃ λύγος χαὶ πτηνὸν φύσει, βέλους ϑᾶττον 

φερόμενος χαὶ πάντῃ διάττων. τὸ γὰρ ἅπαξ λεχϑὲν ἀναδραμεῖν μὲν 

οὐχ ἔστιν, ἔξω δὲ φερόμενον, τάχει πολλῷ τρέχον. πλήττει τὰ ὦτα 

χαὶ διὰ πάσης ἀχοῖς ἐρχόμενον εὐθὺς ἠχεῖ. δίδυμος δὲ ὃ λόγος, ὃ 345 

μὲν ἀληϑής, ὁ δὲ ψευδής" οὔ μοι δοχεῖ χάριν ζεύγει τρυγόνων ἣ περι- 

85. στερῶν ἐξηομοιωϑῆναι. τῶν δὲ πτηνῶν τὸ μὲν περὶ ἁμαρτίας φησὶ 

δεῖν εἶναι, τὸ δὲ ὁλοχαύτωμα ϑύειν, ἐπειδὴ τὸν μὲν ἀληϑῆ λόγον ὅλον 

δι᾿ ὅλου συμβέβηχεν εἶναι ἱερόν {τε χαὶ) τέλειον, τὸν δὲ ψευδῆ, διημαρ- 

τῆσϑαί τε χαὶ ἐπανορθώσεως δεῖσϑαι, πράξεως δέ, ὡς ἔφην, σύμβολον 349 

2 Μωσῆς οοὐά, ἢ ἀκουσίοις Βοτ ρβὶ: ἀχουσίαις οοαά, 1 ὑπαιτίων Μίδηρ.: 
ὑπαίτιαι ἑοπά. 11 οὖν βθο]υβὶ, ἴοτι, ϑῆλυ Ιοσ., νῦν οοπὶ, Οὐδ η 

12 τριῶν μέτρων οοπὶ. δίδηρ. 18 ἀνατέλλων 10 ἀσφάλειαν Ἄσοηὶ. Νδηρ. 

11 ἀποσκιάζουσα ΠΙΟΘΒΟΙ. 18 εὐχοσμίας Β: εὐχοσμίαν 19 ζῷον 
Β()ν 21] φερόμενος οἱ διάττων Βοτίρδ: φερόμενον οἱ διᾶττον οοα. 
34. ζεύγει ὁχ ζεύγη σοτγ. Βὶ ἢ τὸ Πορβοῖ.: τὰ οοἕα, 20 εἶναι [οτί. 

866]. 21 ὅλων δοηΐ. Οὐδη τε καὶ Δ αϊάϊ, χαὶ δ, Μδηρ. 

1 Ῥοιμοοτγί εἰ ἐγ. 105 Ναίογρ, ααΐ οπιΐβὶε ἰθβεπποπΐα ῬΒΠΠΟΠΘΒ, 
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ἢ σεμίδαλις" χαὶ γὰρ ταύτην συμβέβηχεν οὐχ ἄνευ τέχνης χαὶ ἐπινοίας 

χαϑαίρεσϑαι, ἀλλὰ χερσὶ σιτοπόνων, ἐπιτήδευμα τὸ πρᾶγμα πεποιηχότων, 

διαχρίνεται. διὸ χαί φησι" οδραξάμενος ὁ ἱερεὺς πλήρη τὴν δράχα τὸ 

μνημόσυνον αὐτῆς ἀνοίσει“ (1μον. ὃ, 12), διὰ τῆς δραχὸς τὸ ἐγχείρημα 

χαὶ τὴν πρᾶξιν ἐμφαίνων. ἄγαν δ᾽ ἐξητασμένως ἐπὶ μὲν τοῦ χτήνους 

εἶπεν. ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἣ χεὶρ τὸ ἱχανὸν εἰς πρόβατον“ (Ἰθ]ά. 8,7), 

ἐπὶ δὲ τῶν πτηνῶν: οἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ“ (ἰΡ]4. 5,11). διὰ τί; ὅτι 

μεγάλης μὲν ἰσχύος χαὶ ὑπερβαλλούσης δυνάμεώς ἐστι χαταλῦσαι τὰς 
τῆς διανοίας τροπάς, οὐ μεγάλης δὲ ῥώμης τὰ λόγων ἐπισχεῖν ἅμαρ- 

τήματα. πάντων γὰρ ἀλεξίχαχον τῶν διὰ φωνῇς ἁμαρτανομένων, ὡς 

χαὶ πρότερον εἶπον, ἡσυχία, ᾧ παντί τῳ ῥάδιον χρῆσϑαι" πολλοὶ δὲ 

διὰ τὸ λάλον χαὶ ἀμετροεπὲς οὐχ εὈρίσχουσι πέρας ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ. 

(44.) ταύταις καὶ ταῖς παραπλησίαις τομαῖς χαὶ διαστολαῖς τῶν πραγ- 

μάτων ἐντραφεὶς χαὶ ἐνασχηϑεὶς ὁ ἀστεῖος ἄρ᾽ οὐχ εἰχότως εὔχεσϑαι 

ἄν δόξαι τὸν ᾿Ισμαὴλ ζῆν, εἰ μὴ δύναται χυοφορῆσαί πω | τὸν ᾿Ισαάχ; 

τί οὖν ὁ χρηστὸς ϑεός; ἕν αἰτησαμένῳ δύο δίδωσι χαὶ τὸ ἔλαττον 

εὐξαμένῳ χαρίζεται τὸ μεῖζον. ,εἶπε“ γάρ φησι ,τῷ ᾿Αβραάμ; ναί, 

ἰδοὺ Σάρρα ἢ Ἰυνή σου τέξεταί σοι υἱόν“ (θη. 11,19)" εὐθυβόλως γε 

ἢ συμβολικὴ ἀπόχρισις ἢ ναί. τί γὰρ ἐμπρεπέστερον ἢ τἀγαϑὰ ἐπι- 

νεύειν ϑεῷ χαὶ ταχέως ὁμολογεῖν; ἀλλ᾿ οἷς ἐπινεύει τὸ ϑεῖον, ἅπας 

ἄφρων ἀνανένευχε. τὴν γοῦν Λείαν μισουμένην εἰσάγουσιν οἱ χρησμοί" 

διὸ χαὶ τοιαύτης ἔτυχε προσρήσεως' ἑρμηνευϑεῖσα γάρ ἐστιν ἀνανευο- 

μένη χαὶ χοπιῶσα διὰ τὸ πάντας ἡμᾶς ἀρετὴν ἀποστρέφεσθαι χαὶ χο- 

πώδη νομίζειν ἐπιτάγματα οὐχ ἡδέα πολλάχις ἐπιτάττουσαν. ἀλλὰ 

τοσαύτης ἀποδοχῆς ἠξίωται παρὰ τοῦ πανηγεμόνος, ὥστε τὴν μήτραν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ διοιχϑεῖσαν (θη. 29,31) σπορὰν ϑείας Ἰονῇῆς παραδέξασϑαι 

πρὸς τὴν τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων χαὶ πράξεων γένεσιν. μάϑε οὖν, 

ὦ ψυχή, ὅτι καὶ, Σάρρα“, ἢ ἀρετή, ,τέξεταί σοι υἱόν“, οὐ μόνον "Ἄγαρ, 

ἢ μέση παιδεία" ἐχείνης μὲν γὰρ τὸ ἔγγονον διδαχτόν, ταύτης δὲ πάντως 

αὐτομαϑές ἐστι. μὴ ϑαυμάσῃς (δ᾽), εἰ πάντα φέρων σπουδαῖα ὁ ϑεὸς 

ἤνεγχε χαὶ τοῦτο τὸ γένος, σπάνιον μὲν ἐπὶ γῆς, πάμπολυ δ᾽ ἐν οὐρανῷ. 

τὸ 

Ρ.ΘΙΤΝ 

25 

ὃ διαχρίνεσθαι οοπίοῖο τὴν Β: τὸν 4 αὐτῆς εχ ΤᾺΧΧ Μδηρ.: αὐτῶν 

σοὐὰ ᾿ 8 ὑπερβαλούσης ΚΒ 9. οὐ οι. Β 18 σοι Β: οπι. ἡ 
19 ρηυβ8 ἡ] χαὶ σοῃϊ. Μδηρ. τὰ ἀγαϑὰ Β 20. ϑειῷ Βοτῖρβι: ϑεοῦ ΑΒ, ϑεὸν 

Οδηιαῦ τίσ. Ο0}}, 5, τίη, Β. 9. 6, τε οομὶ. Μϑηγ. 234. ἐπιτάττουσαν)] ν δὐά. Β᾽ 

25 τοῦ πανηγεμόνος Μαηρ.: τῶν ἡγεμόνων οο6α., τοῦ πάντων ἡγεμόνος σοπὶ. Οὐδη 

0 ϑείας σοι: ϑείου οοὐά. 90 δ᾽ δεὐάαϊαϊ (τὰ) σπουδαῖα εοηϊοῖο 

Ὁ] τὸ Β3 (Μδηρ.): οἵ. ΑΒ! 
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μάϑοις δ᾽ ἄν ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἐξ ὧν συνέστηχεν ἄνϑρωπος. ἀρά γε 

οἱ ὀφθαλμοὶ διδαχϑέντες ὁρῶσι; τί δ᾽; οἱ μυχτῆρες ὀσφραίνονται μα- 

ϑήσει; ἅπτονται δ᾽ αἱ χεῖρες ἢ οἱ πόδες προΐασι χατ᾽ ἐπιτάγματα ἢ 
παραινέσεις ὑφηγητῶν ; αἵ δ᾽ ὁρμαὶ χαὶ φαντασίαι --- πρῶται δ᾽ εἰσὶν 251 

ὅ αὗται χινήσεις χαὶ σχέσεις ψυχῆς --- διδασχαλίᾳ συνέστησαν; παρὰ δὲ 

σηφιστὴν φοιτήσας ὃ νοῦς ἡμῶν νοεῖν χαὶ χαταλαμβάνειν ἔμαϑε; πάντα 

ταῦτ᾽ ἀφειμένα διδασχαλίας ἀπαυτοματιζούσῃ φύσει χρῆται πρὸς τὰς 

οἰχείας ἐνεργείας. τί οὖν ἔτι θαυμάζεις, εἰ χαὶ ἀρετὴν ἄπονον χαὶ 3258 

ἀταλαίπωρον ὃ ϑεὸς ὀμβρήσει μηδεμιᾶς δεομένην ἐπιστασίας, ἀλλ᾽ ἐξ 

Ιο ἀρχῆς ὁλόχληρον  χαὶ παντελῆ; εἰ (δὲ) χαὶ μαρτυρίαν βούλει λαβεῖν, 

Μωυσέως ἀξιοπιστοτέραν εὑρήσεις ὅς φησι τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνθρώποις 
ἀπὸ γῆς εἶναι τὰς τροφάς, μόνῳ δὲ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τῷ ὁρατιχῷ. ταῖς 259 

μὲν οὖν ἀπὸ γῆς χαὶ ἄνθρωποι γεωπόνοι συνεργοῦσι, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ οὐρα- 

νηοῦ νίφει χωρὶς συμπράξεως ἑτέρων ὁ μόνος αὐτουργὸς ϑεύς. χαὶ μὴν 

Ιι8 λέγεται" οἰδοὺ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἀπ᾽ οὐρανοῦ“ (Εχοά. 10,4). τίνα οὖν 

». 518 ΜΝ. ἀπ᾿ (οὐρανοῦ) τρυφὴν ἐνδίχως ὕεσϑα! λέγει, ὅτι μὴ τὴν οὐράνιον [ σο- 

φίαν; ἣν ἄνωθεν ἐπιπέμπει ταῖς ἵμερον ἀρετῆς ἐχούσαις ψυχαῖς ὃ 3600 

φρονήσεως εὐθηνίαν χαὶ εὐετηρίαν ἔχων χαὶ τὰ ὅλα ἄρδων χαὶ μάλιστα 

ἐν ἱερᾷ ἑβδόμῃ, ἣν σάββατον χαλεῖ (Εχοά. 10,23 55.). τότε γὰρ τὴν 

0 τῶν αὐτομάτων ἀγαϑῶν φορὰν ἔσεσθαί φησιν, οὐχ ἐξ ὅλης τέχνης ἀνα- 

τελλόντων, ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ καὶ αὐτοτελεῖ φύσει βλαστανόντων χαὶ τοὺς 

οἰχείους φερόντων χαρποηύς. 

(42.) Τέξεται οὖν σοι ἢ ἀρετὴ υἱὸν γενναῖον ἄρρενα (θη. 17,19). 36] 

παντὴς ἀπηλλαγμένον ϑήλεης πάϑους, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τὸ 

Ὁ πάϑος, ὅπερ ἄν ἐπ᾽ αὐτῷ πάϑῃς, πείσῃ δὲ πάντως χαράν" ὥστε χαὶ τὸ 

σύμβολον αὐτῆς ὄνομα ϑήσεις, Ἰέλωτα. χαϑάπερ λύπη χαὶ φόβος ἰδίας 205 

ἀναφϑέγξεις ἔχουσιν, ἃς ἂν τὸ βιασάμενον χαὶ χρατῆσαν ὀνοματοποιήσῃ 

πάϑος, οὕτως εὐβουλίαι χαὶ εὐφροσύναι φυσιχαῖς ἐχφωνήσεσιν ἀναγχᾶ- 

ζουσι χρῆσθαι, ὧν οὐχ ἄν εὕροι τις χυριωτέρας χαὶ εὐθυβολωτέρας 

80 χλήσεις, χἄν τυγχάνῃ περὶ τὰς χλήσεις σοφός. διό φησιν οεὐλόγηχα 209 

Ι μάϑης Β ἢ ὀσφραίνονται 5ογίρβὶ : ὄσφρονται οοὐά, ὃ σχέσεις δηρ.: 

πείσεις ἑσοαα, θ. σοφιστὴν Μίδηρ.: σοφιστῇ οοὐά. 1 ταῦτα Β 
ἀφειμένα 5ογίρ51: ἐφιέμενα οοὐα., ἀφιέμενα Μαηρ. 10 (δὲ) δὰ. Μαηρσ. 

11 Μωσέως εοὐή. 14. νείφει οοθα, 16. ἀπ᾽ οὐρανοῦ τροφὴν ΜατκΙαπὰ (ηἰβὶ 
αυοα οὖν 46}.)}: ἀποτροφήν εοοὐά. 11 ἐπινίφει σοπὶ, Νηρ, 18 ἔχων) χέων 

Μαηγ. 20 αὐτομάτων Μδησ.: αὐτομαϑῶν οοὐἀά. ὅλης} ὑλιχῆς εοπὶ. Ναπρ., 

ἀνϑρωπίνης σοηῃίοῖο 21 αὐϑιγενεῖ σοηϊεῖο 20 χαϑάπερ (γὰρ) οοπὶ. ΟΟΠη 

21 ὀνοματοποιήσῃ βοΙὶρβὶ: ὄνομα ποιήσῃ οοαὰ. 80. τυγχάνοι ἃ 
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αὐτόν, αὐξήσω αὐτόν, πληϑυνῶ, δώδεχα ἔϑνη γεννήσει“ (014. 230). τὸν 

χύχλην χαὶ τὸν χορὸν ἅπαντα τῶν σοφιστιχῶν προπαιδευμάτων. «τὴν δὲ 

διαϑήχην μοῦ στήσω πρὸς ᾿Ισαάχ“ (14. 21), ἵν᾽ ἑχατέρας ἀρετῆς τὸ 

ἀνθρώπων μεταποιῆται γένος, διδαχτῆς τε χαὶ αὐτομαθοῦς, τὸ μὲν 

ἀσϑενέστερον διδασχομένης, ἑτοίμης δὲ τὸ ἐρρωμένον. δ 

904 (46.) ο(͵ὕἷἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦτον τέξεταί σοι΄, φησίν, ἢ σοφία 

χαραν (1014.). ποῖον, ὦ ϑαυμασιώτατε, δειχνύεις χαιρύόν; ἣ τὸν ὑπὸ 

Ἱενέσεως ἄδειχτον μόνον; ὃ γὰρ ἀληϑὴς αὐτὸς (ἄν) εἴη χαιρύς, ἄνα- 

τολὴ τῶν ὅλων, ἢ εὐπραξία χαὶ εὐχαιρία γῆς. οὐρανοῦ, τῶν μεταξὺ 

ϑ0ῦ φύσεων, ζῴων ὁμοῦ χαὶ φυτῶν ἁπάντων. ὅϑεν χαὶ Μωυσῆς ἐδάρρησεν 10 

εἰπεῖν τοῖς ἀποδεδραχόσι χαὶ μὴ ϑέλουσι τὸν ὑπὲρ ἀρετῆς ἄρασϑαι 

πόλεμον πρὸς τοὺς ἀντιτεταγμένους" ,ἀφέστηχεν ὁ χαιρὸς ἀπ᾽ αὐτῶν, 

ὁ δὲ χύριος ἐν ἡμῖν“ (Νυμι. 14,9). μόνον γὰρ οὐχ ἄντιχρυς ὁμολογεῖ 

τὸν' ϑεὸν χαιρόν, ὃς παντὸς μὲν ἀσεβοῦς μαχρὰν ἀφέστηχεν, ἀρετώσαις 

200 δ᾽ ἐμπεριπατεῖ ψυχαῖς. ,περιπατήσω“ γάρ φησιν ,οἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι 1Ὁ 

ὑμῶν ϑεός“ (μον. 26,12). οἱ δὲ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους χαιροὺς εἶναι 
λέγοντες οὐ χυρίως χαταχρῶνται τοῖς ὀνόμασιν, ἅτε μὴ πάνυ | τὰς φύσεις ρ. 619 Ν. 

τῶν πραγμάτων ἠχριβωχότες, ἀλλὰ πολλοῦ τοῦ εἰχῇ μετέχοντες. 

201 (41.) ᾿Ἐπιτείνων δὲ τὸ χάλλος τοῦ γεννωμένου φησὶν αὐτὸ ,ἐν 

τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ“ (θη. 11,21) γεννηθϑήσεσθαι, ἐνιαυτὸν ἕτερον 50 

οὐ (τὸ) τοῦ χρύνου μηνύων διάστημα, ὃ ταῖς σεληνιαχαῖς ἢ ἡλιαχαῖς 
ἀναμετρεῖται περιόδοις, ἀλλὰ τὸ ἔχτοπον χαὶ ξένον χαὶ χαινὸν ὄντως, 

ἕτερον τῶν ὁρωμένων χαὶ αἰσϑητῶν, ἐν ἀσωμάτοις χαὶ νοητοῖς ἐξετα- 

ζόμενον, ὅπερ τὸ χρόνου παράδειγμα χαὶ ἀρχέτυπον εἴληχεν, αἰῶνα. 

αἰὼν δὲ ἀναγράφεται τοῦ νοητοῦ βίης χύσμου, ὡς αἰσθητοῦ χρόνος. 25 

208 ἐν ᾧ ἐνιαυτῷ χαὶ τὴν ἑχατοστεύουσαν εὑρίσχει χριϑὴν“ (ἄφῃ. 260,12) 

ὃ τὰς ϑεοῦ χάριτας ἐπὶ γενέσει πλειόνων σπείρας ἀγαϑῶν, ἵν᾽ ὡς 

209 πλεῖστοι τῶν ἐπαξίων τυχεῖν μεταλάβωσιν. ἀλλὰ 1ὰρ τῷ σπείραντι 

χαὶ ϑερίζειν ἔϑος" ὃ δ᾽ ἔσπειρε μὲν ἐπιδειχνύμενος τὴν ἐχϑρὰν φϑόνου 

χαὶ χαχίας ἀρετήν, εὑρεῖν δέ, ἀλλ᾽ οὐ ϑερίσαι λέγεται" ὁ γὰρ στάχυν 80 

Ι (χαὶδ πληϑυνῶ σοπὶ. Μίδηρ, ὃ αὐτομαϑοῦς δὲ τὸ ἐρρωμενέστερον σοπὶ. Νίδηρ. 

τῶ ἐρρωμένω Β 8 ἂν δαάϊαϊ 9. χαὶ] χαὶ ἡ Β 10 Μωσῆς 
οοἀά. 11 ἀποδεδειλιαχόσι ὁοοηΐ. Μαηρσ. 18 πολλοῦ οὔ. Β 

εἰχαίου οοηΐ. Μδηρ. 19 αὐτὸν οοηΐ. ΟΠ ἢ 2] τὸ αὐἀάαϊάϊ ὃ] ὃς οοηϊ. 

δίδηρ. 25 ὡς] ὡς καὶ Μδηρ. 

95 εἴ, δὰ ρ. 38,18. 



Ὲ ΜΟΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟΜΙΝῸΝ 903 

ἁδρότερον τῶν εὐεργεσιῶν χαὶ πλήρη πεποιηχὼς ἕτερος ἦν, ὃς εὖτρε- 

πισάμενος χαὶ ἑτοιμασάμενος ἐλπίδας μείζους χαὶ πλείγυς δωρεὰς προῦ- 

ϑηχε τοῖς ζητοῦσιν εἰς εὕρεσιν. 

(48.) Τὸ δὲ , συνετέλεσε λαλῶν πρὸς αὐτὸν“ (θη. 11,22) ἴσον 3τ0ὺ 

ὅ ἐστὶ τῷ τὸν ἀχροατὴν αὐτὸν ἐτελείωσε χενὸν ὄντα σηφίας πρότερον χαὶ 

ἀϑανάτων λόγων ἐπλήρωσεν. ἐπεὶ δὲ τέλειος ὃ μαϑητὴς ἐγένετο, , ἀνέβη 

χύριος ἀπὸ ᾿Αβραάμ“ (014.} δηλῶν, οὐχ ὅτι διεζεύχϑη --- φύσει γὰρ 

ϑεοῦ ὀπαδὸς ὁ σοφός --, ἀλλὰ τὸ ἐχούσιον τοῦ μαϑητοῦ βουλόμενης 

παραστῆσαι, ἵν᾽, ὅπερ ἔμαϑε, μηχέτι ἐφεστῶτος τοῦ διδάσχοντος χωρὶς 

ι0ὼ ἀνάγχης αὐτὸς ἐπιδειχνύμενος, ἐθελουργῷ χαὶ αὐτοχελεύστῳ προϑυμία 

χρώμενος, ἐνεργῇ δι᾿ ξαυτοῦ. δίδωσι γὰρ ὁ διδάσχαλος τῷ μαϑόντι 

τόπον πρὸς τὴν ἄνευ ὑποβολῆς ἐχούσιον μελέτην, ἀλήστου μνήμης ἐγχα- 

ράττων βεβαιότατον εἶδος. 

1 εὐεργεσιῶν] συνήϑων σοπίοϊο ὃς βοτίρβὶ: ὁ Ἄοαά, 1 (φησὶ) κύριος 
εὐπῖεϊο 9. ὅπερ Μδηρ.: ὥσπερ οοὐα. 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ͂Σ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΥΣ ΟΝΕΙΡΟΥ͂Σ 

Ι (1.) Ἢ μὲν πρὸ ταύτης γραφὴ περιεῖχε τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων 1 Ρ.6}0Ν. 

τοὺς χατὰ τὸ πρῶτον εἴδης ταττομένους, ἐφ᾽ οὔ τὸ ϑεῖον ἐλέγομεν χατὰ 

τὴν ἰδίαν ἐπιβολὴν τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις ἐπιπέμπειν φαντασίας. ἐν ταύτῃ 

2 δ᾽, ὡς ἄν οἵόν τε ἦ, δηλώσομεν τοὺς ἐφαρμόττοντας τῷ δευτέρῳ. δεύ- 

τερον δ᾽ εἶδος, ἐν ᾧ ὁ ἡμέτερος νοῦς τῷ τῶν ὅλων συγχινούμενος ἐξ 5 

ἑαυτοῦ χατέχεσθϑαί τε χαὶ ϑεοφορεῖσθϑαι δοχεῖ, ὡς ἱχανὸς εἶναι προλαμ- 

βάνειν χαὶ προγινώσχειν τι τῶν μελλόντων. ὄναρ δ᾽ ἐστὶ πρῶτον οἰχεῖον 

8 εἴδει τῷ σημαινομένῳ τὸ φανὲν ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ χλίμαχος τόδε" αὶ 

ἐνυπνιάσϑη" χαὶ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ. ἧς ἢ χεφαλὴ ἀφι- 

χνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, χαὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ ἀνέβαινον χαὶ χατέβαινον 10 

ἐπ᾿ αὐτῆς" ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ἐπ᾿ αὐτῆς" χαὶ εἶπεν: ἐγώ εἰμι ὃ 

Φῶωνος ΜΛΓ: οἱ. ΕΠΡ τοὺς ὀνείρους εἶναι ἰγᾶπερο5. Ε Ι μὲν ΜΆ: 

μὲν οὖν (ΕῊΡ τῶν ϑευπέμπτων ὀνείρων ἷσ αθοὶ ΜΑ: ροβὲ ταττομένους 

ἰγάπβροβ, (τῶν οἷη. Ρ) ΘΚῊΡ 3. ὑποβολὴν Ε΄, ἐπιβουλὴν Ρ2 

4 δὲ (ΠΕΡ ἂν ὁπι. 1, δηλώσωμεν ἐφαρμόττοντας ΜΑ: 
ἐφαρμόζοντας οοίοτὶ ὁ (ἦν), ἐν σοπὶ. Οὐδἢ θ ἑαυτοῦ Π: αὐτοῦ εεἰοτί 
δοκεῖ ΜΑΡ: ἐδόχει (ΕῊ Ἵ δέ ἐστι ΘΠΕῊΡ ὃ εἴδει Η: εἴδη (ἰ; ἤδη ἡ, 
εἴ τι ΜΕῈΡ οὐρανοῦ χλίμαχος ἃ (Μδηρ.): οὐρανοχλίμαχος οοίοτὶ τὸ δὲ 
ΜΑΕΡ 9. ροβὲ ἐνυπνιάσϑη δαάὰ, ᾿Ιαχὼβ ΠΕῊΡ 10 οἱ οῃ. α 11 αὐτῇ α 
Ροβὶ ργίι8 αὐτῆς νογθα χαὶ ἰδοὺ χλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ οχ Ἰΐη. 9 τοροῖ. ΗΡ 

ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ΜΑ : χαὶ (ὁ αὐά. Η) χύριος ἐστήλωται ΘΕῊΡ αὐτῇ ἃ 

ὁ ΜᾺ, 5, 5. ΗΠ: οα. ΟΕΡ εἰμι} χύριος σοηίοϊο (ν. ὃ 159, 166. 175) 

Ι 35. οἵ, Οτίροηθη ἰπ νο]. ΤΡ. ΟΠΧΧΧΧΎΥΤΙ.. 2 88. οἵ, Ῥοβίἀοπίι δρᾶ ΟἿ. 

6 εἶν, 1 64. 
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ϑεὸς ᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός σου χαὶ ὁ ϑεὸς Ἰσαάχ' μὴ φοβοῦ" ἣ γῆ» ἐφ᾽ 

ἧς σὺ χαϑεύδεις, σοὶ δώσω αὐτὴν χαὶ τῷ σπέρματί σου, χαὶ ἔσται τὸ 

σπέρμα σοὺ ὡς ἢ ἄμμος τῆς γῆς, χαὶ πλατυνϑήσεται ἐπὶ θάλασσαν 

χαὶ λίβα χαὶ βορρᾶν χαὶ ἀνατολάς - χαὶ ἐνευλογηϑήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι 

ὅ αἵ φυλαὶ τῆς γῆς χαὶ (ἐν) τῷ σπέρματί σου. χαὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, 

διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, ἦ ἄν πορευϑῇς" χαὶ ἀποστρέψω σε 

εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγχαταλίπω, ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάντα 

Ρ. 621 Ν. ὅσα ἐλάλησα σοι“ (6φ6η. 28, 12---15). ] προχατασχευὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς φαν- 4 

τασίας ἀναγχαία, ἣν ἀχριβώσαντες εὐμαρῶς ἴσως δυνησόμεϑα χαὶ τὰ 

10 δηλούμενα ὑπὸ τῆς φαντασίας χαταλαβεῖν. τίς οὖν ἣ προχατασχευή; 

»χαὶ ἐξῆλθε“ φησίν ᾿Ιαχὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρχου χαὶ ἐπορεύϑη 

εἰς Χαρράν, χαὶ ἀπήντησε τόπῳ" ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος" χαὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν 

λίϑων τοῦ τύπου χαὶ ἔϑηχε πρὸς χεφαλῇς αὐτοῦ, χαὶ ἐχοιμήϑη ἐν τῷ 

τόπῳ ἐχείνῳ“ (ἰθ14. 10. 11}" χἄπειτ᾽ εὐθύς ἐστι τὸ ὄναρ. οὐχοῦν ἄξιον ὃ 

ι6 ἐν ἀρχῇ ταυτὶ τρία διαπορῆσαι" ἕν μὲν τί τὸ τοῦ ὥρχου φρέαρ χαὶ διὰ 

τί οὕτως ὠνομάσϑη, δεύτερον δὲ τίς ἢ Χαρρὰν χαὶ διὰ τί ἀπὸ τοῦ 

λεχϑέντος φρέατος ἐξελϑὼν εἰς Χαρρὰν ἔρχεται εὐϑύς, τρίτον τίς ὃ τόπος 

χαὶ διὰ τί, ὅταν γένηται χατ᾽ αὐτόν, ὃ μὲν ἥλιος δύεται, αὐτὸς δὲ χοιμᾶται. 

δ (2.) Σκοπῶμεν οὖν αὐτίχα τὸ πρῶτον. ἐμοὶ τοίνυν δοχεῖ σύμ- ὃ 

βολον εἶναι τὸ φρέαρ ἐπιστήμης" οὐ γάρ ἐστιν ἐπιπόλαιος αὐτῆς ἢ φύσις, 

Ι ᾿Αβραὰμ ἴογο, βεγδυηὶ ΗΡ τοῦ ΜΑΟ, 8. 5. Η: οπι. ΕΡ ὁ ΜΑΗ:: 
οηι. ΘΟΕΡΡΗ! ἡ γῆ ΝΑ: τὴν γῆν οθίοτὶ 2 ἧς) ὦ ΔΒ αὐτὴν 
ΜΑ: οἵ. οοἰογὶ ὃ ἡ ἄμμος ΜΑ: χοῦς οείοτί (ὁ 8. 8. Η2) 

3---ὃ χαὶ --- σοῦ οἴη. ἃ 3. πλατυνϑήσεται Μδηρ. (εἴ. ὃ 110): πληϑυνϑήσεται 
ΗΡ, πληϑυνϑήσονται ΜΟ6ῈΕ 4 λίβα καὶ δηΐθ ἀνατολὰς ἰγᾶη8ρ. Μ' 
λίβαν Εὶ εὐλογηϑήσονται ὅ. φυλαὶ Μ:ε συγγένειαι οθίοτὶ 
ἐν δαά[αϊ Ροβὲ σοὺ τορ. καὶ ἔσται --- γῆς οχ ᾿ΐπ. 2ῶ. ὃ Ν μετὰ σοῦ 

οῃ. ΜᾺ 0 διαφυλάσσω ΜΑ σε 85. 85, ἢ ἀποστρέψω ΜΑ: 

ἐπιστρέψω εοἴοτὶ 1 ἐγκαταλείπω ΟἹ], 8 ὅσα ΜΑ: ἃ σοίοτὶ δέ ἐστι 
ΜΑΡ 9. ἴσως οι. (ἃ 10 χαταλαβεῖν ΜΑ: χαταλαμβάνειν οδίοτὶ 

11 ργίαβ τοῦ οα. ἘΡΗ! Ἰἴθτι πὶ τοῦ 5. 8. Η Ρ5, οἵη. Εὶ 12 ἀπήντησεν 
ἐν τόπω ΘΕῊΡ ἔδυ γὰρ ΜΑ (εἴ. ἃ 12): καὶ ηὐλίσϑη, ἐκεῖ, ὅτι εἰσῆλϑεν οοίοτὶ 
138 χεφαλὴν Η αὑτοῦ ν 14 χἄπειτα ἃ ᾿ εὐθύς ΜΑ: εὐθέως οοἰοτὶ 
ἐστι] ἐπὶ , ἕπεται ςοηϊοῖο 10 ταυτὶ τρία ΜΑ: τρία ταῦτα δοἰοτὶ τὸ ΜᾺ, 

5. 85. Ο3Η: οπι. ΑἸΕΡΗ! Ροβὶ ὅρχου διά, τὸ ΡΞ 11 λεχϑέντος ΜΑ: προλε- 
χϑέντος οεἰθοτί ἐξελϑὼν εἷς Βαῦοὲ ΜᾺ: ροβὲ ἔρχεται ἱτάπβροβ. ΟΕῊΡ 
εὐθύς ΘΕΗΡ: οι. ΜΑ 18 χατ᾽ αὐτοῦ Εὶ δύηται ΟΡ 20 τὸ] 
χαὶ τὸ α τοίνυν οἴη. ΜΑ 

21 3644. εἶ. Οτῖρ. Οομίγα (615. Ὁ 44. ρ. δ᾽1 (διερίηοα, ῬΒΠΠΟ νὸὰ ΑἸοχ, ρ. 9586). Αἰω- 

ὕτοβ. ἀὸ ἴβδαδας 4,231, 
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ἀλλὰ πάνυ βαϑεῖα- οὐδ᾽ ἐν οανερῷ πρόχειται, αλλ ἐν ἀφανεῖ ποὺ 

χρύπτεσϑαι φιλεῖ. οὐδὲ ῥαδίως, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν πόνων χαὶ μόλις 

ἀνευρίσχεται. χαὶ ταῦτ᾽ οὐ μόνον ἐπὶ τῶν μεγάλα καὶ ἀμύϑητα ὅσα 

7 ϑεωρήματα ἐχουσῶν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν εὐτελεστάτων ϑεωρεῖται. ἣν 

Ἰοῦν ἂν ἐϑέλῃς ἑλοῦ τῶν τεχνῶν, μή μοι τὴν ἀρίστην, ἀλλὰ τὴν πασῶν 5 

ἀφανεστάτην, ἣν ἐλεύϑερος μὲν ἴσως οὐδεὶς ἐν πόλει τραφεὶς ἑχὼν ἐπι- 

τηδεύσειεν ἄν, ἐν ἀγρῷ δὲ μόλις ἄχων οἰχέτης δυσχόλῳ χαὶ δυστρόπῳ 

8 παλαίων δεσπότῃ βιαζομένῳ πολλὰ ὃρᾶν τῶν ἀβουλήτων. εὑρεϑήσεται 

γὰρ οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ ποιχίλον τὸ πρᾶγμα, οὐ ϑήρᾳ ληπτόν, δυσεύρετον, 

δυσπεριγένητον, ἐχϑρὸν μὲν ὄχνῳ χαὶ ἀμελείχ χαὶ ῥαϑυμία, σπουδῆς 10 

δὲ χαὶ φιλοτιμίας ἱδρώτων τε χαὶ φροντίδων μεστόν. οὗ χάριν οὐδ᾽ 

ὕδωρ ἐν τῷ φρέατι τούτῳ φασὶν οἱ ὀρύττοντες εὑρεῖν (θη. 26,32), 

ἐπειδὴ τὰ τέλη τῶν ἐπιστημῶν οὐ δυσεύρετα μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀνεύρετα 

9 παντελῶς εἶναι συμβέβηχε. γραμματιχώτερος δὲ διὰ τοῦτο χαὶ γεωμε- 

τριχώτερος ἕτερος ἑτέρου γίνεται τῷ τὰς ἐπιτάσεις χαὶ παραυξήσεις ἀμή- ιὉ 

χανὴν εἶναι ὅροις περιγραφῆναι" πλείω γὰρ ἀεὶ τῶν εἰς μάϑησιν ἡχόντων 

τὰ ἀπολειπόμενα ἐχδέχεται χαὶ ἐφεδρεύει, ὡς χαὶ τὸν ἅπτεσϑαι περάτων 

ἐπιστήμης ὑπολαμβανόμενον ἡμιτελῇ παρ᾽ ἑτέρῳ χριτῇ νομίζεσϑαι, παρὰ 

10 ὃὲ ἀληϑείᾳ διχαζούσῃ χαὶ ἄρτι ἄρχεσϑαι δοχεῖν. βραχὺς μὲν γὰρ ὃ 
βίος,“ ἔφη τις, ,ἧἢ δὲ τέχνη μαχρά,“ ἧς ἄριστα καταλαμβάνει τὸ μέγεϑος 20 

1 ἀφανεῖ] ἀ 5. 8. ἃ ὃ. μοβὲ ἀνευρίσχεται γνογῦδ χαὶ ἐπὶ --- ϑεωρεῖται ὁχ ἰΐη. 4 
αὐὰ, Η, 56ι} γυγϑιβ (Ε]. , 4. χαὶ ταῦτα -- ἐχουσῶν τόρ. 'π τηρ. ΗΣ 

ὃ. ταῦτ᾽ οὐ Μ: τούτου Α, ταῦτα οὐ εοἰοτὶ μεγάλων ϑ.. 4. ὅσα ϑεωρή- 
ματα οπι. α ὃ πασῶν ΜΑ: ἁπασῶν σρίοτὶ Ἵ ἄν οῃ. ΜΑΛ 

δυσκόλω καὶ δυστρόπω ΜᾺ: δυστρόπω χαὶ δυσκόλω οδἰοτὶ 8 δουλεύων οοῃηὶϊ. 
ο 

Μαδηρ. 9. ποιχίλλω ἃ οὐ οἵη. ΟΕ, δα. τσ, ΡΞ ϑηρατοῦ 
ΟΕ, τῇ ῥᾳστώνῃ οοπίοϊο ληπτόν ΜΑΗΞΡΙ; μεμπτόν ΘΕ ΡΙ δυσόρατον 

ΜΑ 10 ἀμελεία χαὶ ῥαϑυμία ΜΑ: ῥαθϑυμία καὶ ἀμελεία δοἰοτὶ 11 τε] δὲ Α 
οὗ χάριν οἴῃ. Τύτη. 12 τοῦτο ἃ 18 δυσεύρητα Ὁ ἀνεύ- 
ρητα ἢ 14 συμβέβηχεν ΠΡ δὲ οἵα, ΜᾺ 14. 1Ὁ δὲ --- γεωμετρι- 
κώτερος οἴῃ. Ὦ 1 τῷ] τῶν ΔΡ ἐπιδόσεις “Ομ οἰ ΘὈ Δ ΠῚ 10 εἶναι 
ὅροις ΝΜ: ὅροις εἶναι οεἰοτί ἀεὶ ΜΑΡΞ; δεῖ σείοτὶ 11 τὰ 5.5. ΠΞΡΞ 
ἐχδέχεται ΜΑΡΞ: ἐχδέχεσϑαι οοίοτὶ ἐφεδρεύει ΜΑΡ᾿: ἐφεδρεύειν σοίοτί 
18 ὑπολαμβανόμενον ΜΑ: ὑπολαμβάνοντα οοἰοτὶ νομίζεσϑαι ΜΑ: ὑπολαμβάνεσθαι 

οσοἴογὶ 19. ἄρτι οῃ. ἡ ἄρχεσϑαι] νομίζεσϑαι ἃ γὰρ οτῃ, (ὦ 20 ὡς 
Ροβί βίος δα. ΘΕῊΡ ἧς ΜΑ: ἣ ΒῊΡ, ὃς α (ωδη. 2. υἱ νἱὰ.) 

15--1ὸ ΠΚ (0]. 30 2τ ἐκ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων" τὰ τέλη --- περιγραφῆναι. 30 Ηἰρ- 
Ροοσγαῖοβ, Δρβολδηὶ {, 
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ρ. 022 Ν, ὃ ἀψευδῶς ἐμβαϑύνων αὐτῇ χαὶ ὥσπερ φρέαρ [ αὐτὴν ὀρύττων. διὸ 

χαὶ τελευτῶντα τινα πολιὸν ἤδη χαὶ ὑπέργηρων λόγος ἔχει δαχρύειν, οὐ 

ὃι᾿ ἀνανδρίαν φόβῳ ϑανάτου, ἀλλὰ διὰ παιδείας ἵμερον ὡς νῦν πρῶτον 

εἰς αὐτὴν εἰσιόντα, ὅτε πανύστατ᾽ ἔξεισιν. ἀνϑεῖ γὰρ ἢ ψυχὴ πρὸς ἐπι- 1] 

ὃ στήμην, ὁπότε αἱ τοῦ σώματος ἀχμαὶ χρόνου μήχει μαραίνονται. πρὶν 

οὖν ἡβῆσαι χαὶ ἐννεάσαι τῇ τῶν πραγμάτων ἀχριβεστέρα χαταλήφει, 

χαλεπὸν ὑποσχελισϑῆναι. τὸ δὲ πάϑος τοῦτο χοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τῶν 

φιλομαϑῶν, οἷς νέα ἐπὶ παλαιοῖς ἀνίσχει χαὶ ἀναλάμπει ϑεωρήματα, 

πολλὰ μὲν χαὶ τῆς ψυχῆς, ὁπότε μὴ στεῖρα χαὶ ἄγονος εἴη, τιχτούσης, 

10 πολλὰ δὲ χαὶ τῆς φύσεως ἀτεχμάρτως ἐχ ταὐτομάτου προφαινούσης τοῖς 

διάνοιαν ὀξυδορχοῦσι. τὸ μὲν οὖν ἐπιστήμης φρέαρ ὅρον χαὶ τελευτὴν 

οὐχ ἔχον τοιοῦτον ἀπεδείχϑη. διὰ τί δὲ ὄρχος ὠνομάσϑη (ἄρῃ. 30,33), 12 

λεχτέον" τὰ ἐνδοιαζόμενα τῶν πραγμάτων ὥὅρχῳ διαχρίνεται χαὶ τὰ ἀβέ- 

βαια βεβαιοῦται χαὶ τὰ ἄπιστα λαμβάνει πίστιν" ἐξ ὧν ἐχεῖνο συναγεται, 

15. ὅτι περὶ οὐδενὸς ἄν τις οὕτως βεβαιώσαιτο, ὡς περὶ τοῦ τὸ σοφίας γένος 

ἀπερίγραφον χαὶ ἀτελεύτητον εἶναι. χαλὸν μὲν οὖν χαὶ ἀνωμότῳ διε- 13 

ξιόντι περὶ τούτων συνεπιγράφεσϑαι- ὁ δὲ μὴ λίαν εἰς συναίνεσιν εὐχερὴς 

ἐνωμότῳ γενομένῳ συναινείτω. μηδεὶς δὲ ὀμνύναι τὸν τοιοῦτον ὅρχον 

1 ὁ ΜΑΡΞ: οἷν. σοἰοτὶ ὀρύττων αὐτήν ΗΡ διὸ ΜΑ: ὃν οθίοτὶ 
2 τινα ΜΑ: οἵμ. δοίογὶ 8. δι δ᾽ ΕἸ ἀνανδρείαν Ρ διὰ οἵη. 

Ροβὲ νῦν δᾷά, ἔχων ΔΡΞ 4 εἰς αὐτὴν ΜΑΡ3; ἐπ᾽ αὐτὰ (,2, ἐπ᾽ αὐτῇ Η(Ρ᾿), 
ὑπ᾽ αὐτῇ Ε(6"Ὁ) εἰσιόντα ΜᾺΡ (εἰσ ἴῃ τὰβ. Ρ ἢ): ἱερεῖ ὄντα (1), ἀνιερεῖον ὄντα , 

ἐρεῖ ὄντα ΤΕ; ἐρ, γαβ. 1 ᾿1|., ὄντα Η (βυργα ρ 8εῖ. εἶν Η ἢ πάνυ χατέξεισιν ἃ 

πρὸς χατ᾿ Α ὃ αἱ] χαὶ ΜᾺ αἱ ἀχμαὶ Ν 1 αηίο χαλεπὸν δὐ. 
οὐ ἃ χοινῶν αἱ 9. πολλοὺς Ν 11 διάνοιαν ΜΑ(: τὴν διάνοιαν ΕῊΡΝ 

132 ὅρχος βογρβὶ (οἵ, ἃ 14.234, 40): ὅρχου οοσμ, 14. βεβαιοῦνται ΑῊΡ 

15 οὕτω 1ῦ χαλὸν ΜΑΡΞ: μᾶλλον σείοτὶ Ν ἀνομότω ΔΛ, ἀνω- 
τάτω (ἰ, ἀνομωτάτω Εὶ 11 λίαν ΜΑΡΞ; δεῖν (ἰ, δὲ ΕΝ, δ᾽ ΗΡ! συναί- 

νεσιν δΝίδησ.: σύνεσιν σοὐ. Ν 18 ἐνομότω ΑΕ, ἐνομώτω α γινομένῳ Ν 

συναινείτω ΜΡΈ: συναινεῖτο Α, συναινεῖ οοἰοτὶ Ν 

Ὡ εἴ, Ατίβίο δρυὰ ϑ8ῖον. ΠΥ 302 Μρῖη.; πολλοὶ σοφοὶ γηραιοὶ φιλοζωοῦσι.... ὀψὲ ἀρετῆς 

ἐπήβολοι γενόμενοι ἐφίενται αὐτὴν ἐχϑρέψαι. 4. ὃ ΠΡ [0]. 105 Εὐαγρίου ΟΥ̓ ρ. 404 
ΕἼοτΙ!. Ῥαγ. (ἰπίογ βϑπίθμίαβ Επδρτὶ! Νο, 8) Μαχ. ἔο]. οαρ. 41 Εὐαγρίου (ργαδθοθα ἴῃ 

ΟΥ̓ Εὐμαρτὶ! βοπιθηξία, οὶ Φίλωνος ἴῃ τηᾶγρῖπο δἀποίαϊτη 681): ἀνϑεῖ πρὸς ἐπιστήμην 

Ψυχή, ὁπότε αἱ (αἱ οἴη. Π) τοῦ σώματος ἀχμαὶ χρόνου (χρόνου οἵπ. 9) μήκει μαραίνον- 

ται. οἵ. ΕἸίογ, Οποιηΐοα 1 μ. 4- 908,1 Ν᾽ (0]. 1ὅθτ: ἀνϑεῖ --- στήλαις. 
βϑαυμπίιγ: λέγει δὲ χαὶ ὁ [Πλάτων ὅτι ἡ τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ἣ 

τῶν ὀμμάτων τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ. 
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ἀναδυέσϑω σαφῶς εἰδώς, ὅτι ἐν εὐόρχων γραφήσεται στήλαις. (3.) 
14 ἅλις μὲν δὴ τούτων. ἑπόμενον δ᾽ ἄν εἴη σχέψασϑαι, διὰ τί τεττάρων 

ὀρυττομένων φρεάτων ὑπὸ τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰχ (θη. 31, 

15. 20. 20,19---28) τὸ τέταρτον χαὶ τελευταῖον ηὔρχος“ προσερρήϑη. μήποτ᾽ 
οὖν δι᾽ ὑπονοιῶν ἐχεῖνο βούλεται παραστῆσαι, ὅτι χὰν τῷ παντὶ τεττάρων 5 

ὄντων, ἐξ ὧν συνέστηχεν ὅδε ὃ χύσμος, χαὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἰσαρίϑμων, 

ἐξ ὧν διαπλασϑέντες εἰς ἀνθρωπόμορφον εἶδος ἐτυπώϑημεν, τὰ μὲν [οὖν] 

τρία πέφυχεν ἀμηγέπῃ χαταλαμβάνεσϑαι, τὸ δὲ τέταρτον ἀχατάληπτον 

Ι0 πᾶσι τοῖς χριταῖς ἐστιν. ἐν μὲν οὖν τῷ χόσμῳ γῆν χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα 
χαὶ οὐρανὸν τέτταρα τὰ πάντα εἶναι συμβέβηχεν' ὧν τὰ μὲν ἄλλα χἂν 10 

11 δυσευρέτου, ἀλλ᾽ οὐχ εἰσάπαν ἀνευρέτου. μοίρας ἠξίωται. χαὶ γὰρ τῆν. 

ὅτι ἐστὶ σῶμα βαρὺ χαὶ ἀδιάλυτον χαὶ στερέμνιον χαὶ τεμνόμενον εἰς ὄρη 

χαὶ πεδιάδας χώρας χαὶ ποταμοῖς χαὶ θαλάττῃ διαιρούμενον, ὡς τὰ μὲν 

νησιάζειν, τὰ δὲ ἠπειροῦσϑαι, χαὶ ὅτι τὸ μὲν αὐτῆς λεπτόγεων, τὸ δὲ 

βαϑύγειον, χαὶ τὸ μὲν τραχὺ χαὶ στρυφνὸν χαὶ λιϑῶδες χαὶ εἰσάπαν ιὅ 

ἄγονον, τὸ δὲ λεῖον χαὶ μαλαχὸν χαὶ γονιμώτατον, [ χαὶ μυρία πρὸς ν. 63 Ν. 

18 τούτοις ἕτερα χαταλαμβάνομεν" χαὶ πάλιν ὕδωρ ὅτι πολλά τε τῶν εἰρη- 

μένων ἔχει χοινὰ πρὸς γῆν χαὶ ἐξαίρετα ἕτερα" τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ γλυχύ, 

τὸ δ᾽ ἁλμυρόν, τὸ δ᾽ ἄλλαις διαχεχριμένον ἰδέαις" χαὶ τὸ μὲν πότιμον, 

τὸ δ᾽ οὐ πότιμον --- χαὶ ξἑχάτερον οὐ πᾶσιν, ἀλλ᾽ οἷς ϑάτερον, οὐ τὸ Ὁ 

ἕτερον, χαὶ οἷς μὴ ϑαάτερον, πάντως τὸ ἕτερον ---, χαὶ τὸ μὲν φύσει 

19 ψυχρύν, τὸ δὲ φύσει ϑερμόν --- εἰσὶ γὰρ μυρίαι πολλαχόϑι πηγαὶ ζέον 

ὕδωρ ἐχδιδοῦσαι, οὐ χατὰ τὴν μόνον ἀλλὰ χαὶ χατὰ ϑάλατταν: ἤδη γοῦν 

ἐφάνησαν φλέβες ἀνομβροῦσαι ζέον ὕδωρ ἐν μέσοις πελάγεσιν, ἃς ἢ 

1 ἐν εὐόρχων ΜΑ: ὁ εὐορχῶν οοἰετὶ, εὐορχῶν Ν 2 τεσσάρων (ΕἘῊΡ 
ὃ. τῶν] τὸν ἡ 4 ὄρχου ΝᾺ προσερρήϑη ΜΑ: προσηγορεύϑη οοίοτ 
4, ὃ μήποτε δι᾽ ΕῊΡ ὃ χἄἀν τῷ] αὐτῷ Τυτγῃ. τεσσάρων ΜΑ 0 συνέστηχεν 
ΕῊ ΡΟΒι αὐτοῖς γᾶ8. ὃ. π|.(ἱ 1 μὲν οὖν ΠΕΡ (οὖν 560}51}: οἵη. ΜᾺ 
8 πέφυχε ΟΕῊΡ ἀμηγέπη ΜΑΡΞ: οὔ. σοίοτὶ 10 τὰ πάντα εἶναι ΜΑ: 

ταῦτα εἶναι (ἰ, εἶναι ταῦτα ΕῊΡ 10..11 χἂν δυσευρέτου ΜΑ: εἰ καὶ δυσεύρετα 
οοἰογὶ 12 στερέμνιον ΠΕῊΡ: χάτω νεῦον τὲ ΜΑ 14 λεπτόγεων ΜΑΕ: 
λεπτόγεον (ἰ, λεπτόγειον ΗΡ 14---ΙΤὖ τὸ δὲ βαϑύγειον --- ἄγονον οἴῃ. Ρ 
1 βαϑύγεων βραχὺ στρυφνὸν ΡΠ": στριφνὸν οεἰοτὶ 17 τε ΜΑ: οι. 
οθίοτὶ 19 δ᾽ ἄλλαις ΜΑ, ἰῃ ταϑ. Ρῆ: δὲ ὑλῶδες ἐστὶ (ὑ, δὲ βλαχώδεσι Ε, δὲ βλυ- 
χῶδες ἐστί ΠΠ (864 υχ, εσ, ε, τ βοῖ. Η3) διαχεχριμένον ΟΕῊΡ : διαχεχραμένον 
Α,, διαχεχραμμένον Μ 20 ἑκάτερον] ϑάτερον ΜᾺ 20. 21 οὐ τὸ ἕτερον ΗΡ: 
οὗ οὐ τὸ ἕτερον Ε΄, οὐθέτερον ΜΔ, οῃ. α 22 πολλαχόϑι Α: πολλαχόϑεν δεἰοτὶ 
9 μόνον οἴη. Τύτγη. Ροβὲ αἱϊ. χατὰ αἰἰά, τὴν ΠῚ,, βοά Η συγβὰβ ἀ6]. 

ϑάλασσαν ΠΕῊΡ 24. ζέον ὕδωρ ΜΑΡ": οὁπι. οοίοτὶ 
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τοσαύτη τῶν ἐν χύχλῳ πελαγῶν ἀνάχυσις ἐξ αἰῶνος ἐπιχλύζουσα οὐχ 

ἰσχυσε σβέσαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ ποσὸν ἀνεῖναι ---- χαὶ πάλιν ὅτι ὁ ἀὴρ 30 

ἔχει φύσιν εἴχουσαν ἀντιπεριιστάμενος τοῖς σώμασιν, ὄργανον ὧν ζωῆς, 

ἀναπνοΐῆς, ὁράσεως, ἀχοῆς, τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, πυχνότητας χαὶ μανή- 

τητας χινήσεις τε χαὶ ἠρεμίας ἐνδεχόμενος, τροπὰς χαὶ μεταβολὰς παντοίας 

τρεπύμενός τε χαὶ μεταβάλλων, χειμῶνας χαὶ ϑέρη γεννῶν χαὶ τὰς μετο- 

πωρινὰς χαὶ ἐαρινὰς ὥρας, ἐξ ὧν ὁ ἐνιαυτοῦ χύχλος πέφυχε περατοῦσϑαι. 

(4.) τούτων μὲν δὴ πάντων αἰσϑανόμεϑα, ὃ δ᾽ οὐρανὸς ἀχατάληπτον 3] 

ἔχει τὴν φύσιν, οὐδὲν ἑαυτοῦ σαφὲς γνώρισμα πρὸς ἡμᾶς ἀποστείλας. 
10 τί γὰρ ἂν εἴποιμεν; ὅτι πεπηγώς ἐστι χρύσταλλος, ὡς ἠξίωσαν τινες; 

ἢ ὅτι πῦρ τὸ χαϑαρώτατον; ἣ ὅτι πέμπτον χυχλοφοριχὸν σῶμα, μηδενὸς 

τῶν τεττάρων στοιχείων μετέχον; τί δ᾽ ; ἢ ἀπλανὴς χαὶ ἐξωτάτω σφαῖρα 

πρὸς τὸ ἄνω βάϑος ἔχει ἢ αὐτὸ μόνον ἐστὶν ἐπιφάνεια βάϑους ἐρήμη, 

τοῖς ἐπιπέδοις σχήμασιν ἐοιχυῖα; τί δ᾽ : οἱ ἀστέρες πότερον τῆς εἰσιν 39 

18 ὄγχοι πυρὸς πλήρεις --- ἄγχεα γὰρ χαὶ νάπας χαὶ μύδρους διαπύρους 

εἶπον αὐτοὺς εἶναί τινες, αὐτοὶ δεσμωτηρίου χαὶ μύλωνης, ἐν οἷς τὰ 

τοιαῦτα ἐστιν ἐπὶ τιμωρίᾳ τῶν ἀσεβῶν, ὄντες ἐπάξιοι ---- ἢ συνεχὴς καί, 

ὡς εἶπέ τις, πυχνὴ ἁρμονία, πιλήματα ἀδιάλυτα αἰϑέρος: ἔμψυχοι δὲ 

χαὶ νοεροὶ ἢ νοῦ χαὶ ψυχῆς ἀμέτοχοι; προαιρετιχὰς δὲ ἢ χατηναγχασ- 

40 μένας αὐτὸ μόνον χινήσεις ἔχοντες; τί δέ; σελήνη πότερον Ἰνήσιον ἣ 33 

νόϑον ἐπιφέρεται φέγγος ἡλιαχαῖς ἐπιλαμπόμενον ἀχτῖσιν ἢ χαϑ᾽ αὐτὸ 

νι 024. ΝΜ. μὲν ἰδίᾳ τούτων οὐδέτερον, [ τὸ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ὡς ἄν ἐξ οἰχείου χαὶ 

ἀλλοτρίου πυρὸς χρᾶμα; πάντα γὰρ ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ἀρίστου 

τε χαὶ τετάρτου τῶν ἐν χύσμῳ σώματος ὄντα, οὐρανοῦ, ἄδηλα χαὶ 

5 ἀχατάληπτα, στοχασμοῖς χαὶ εἰχασίαις, οὐ παγίῳ λόγῳ τῆς ἀληϑείας, 

ῶν 

2 ὁ ἀὴρ ΜΑ: ἀὴρ ὁλκὸν οοἰοτγὶ (ὁλκὸν ἀεἰ. ΡΞ) 3. εἴχουσαν ΜΡ": ἥχουσαν Α, 
εἴχων ΘΗΡῚ},!, εἴχων ἔστι τε ΕἸ,,;, εἴχων τε χαὶ ΤΏΓΗ. ἀντιπεριισταμένοις Η3 

ἡ, ὃ πυχνότητα καὶ μανότητα [1 ὃ χαὶ δηΐθ κινήσεις οὐά. (ὦ ΑἸ. χαὶ ΜΑ: 

τε χαὶ σοίοτὶ Ὁ προτρεπόμενος Α, ἑπόμενος (ὦ χειμῶνα ἩΡ 
8 δὴ] δὲ ΜᾺ 10 εἴπομεν Η Ροβὲ ἐστι γὰβ, Ὁ. {π|.ὴ χρύσταλος ἢ 
11 ἢ --- χαϑαρώτατον οιη. (ἱ κυχλοφορητιχὸν σοπίοϊο 12 τεσσάρων ΜᾺΡ 
μετέχων Ἀ, μέτοχον ΠΡ 19 ἢ] ὃ Τυτη. 15. ὅροι ἄγχαια Α μὐδρους 
ΜΑΡ": δρυμοὺς οοἰοτὶ 11 τοιαῦτ᾽ ΠΡ 18. ἁρμονία πυχνή Ε 20 σε- 
λήνης 21 ἐχλαμπόμενον 22 μὲν ΜΑ: μόνον οοίοτὶ ἰδίαν Εὶ 

Ροβί ἰδία δά. ἢ (1Η3 920 ταῦτα χαὶ οη. ΜΔ Ὁ, 24. ἀρίστου τε καὶ τετάρτου 
ΜΑ: τετάρτου καὶ ἀρίστου οοἰοτὶ 20 ἱχασίαις Εὶ λογίω ΗΡ 

10 58. 46 Τοπίϊθυβ. οἵ. Κ᾿ Σὰ ηρσβθθγί οι ον Κα. ργθιββ, Ἀκαὰ, 1891. ρ. 1014 86{. 

ῬΏΠοΩ ΒΒ ρεγα το]. 11], 4 
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34 ἐφορμοῦντα᾽ ὥστε χἂν ὁμόσαι τινὰ ϑαρρήσαντα, ὅτι ϑνητὸς οὐδεὶς πώποτε 

ἰσχύσει τούτων ἐναργῶς χαταλαβεῖν οὐδέν. ὅὄρχος διὰ τοῦτ᾽ ὠνομάσϑη 

τὸ τέταρτον χαὶ ξηρὸν φρέαρ, ἣ τοῦ τετάρτου τῶν ἐν τῷ χύσμῳ ζήτησις 

5 ἀτελεύτητος χαὶ πάντῃ δυσεύρετης, οὐρανοῦ. (ῦ.) ἴδωμεν δέ, ὃν τρόπον 

χαὶ τὸ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς τέταρτον διαφερόντως χαὶ χατ᾽ ἐξαίρετον λύγον ὃ 

ἀχατάληπτον εἶναι πέφυχεν. οὐχοῦν τέτταρα τὰ ἀνωτάτω τῶν περὶ ἡμᾶς 

ἐστι, σῶμα, αἴσϑησις, λόγος, νοῦς" τούτων μὲν δὴ τὰ τρία οὐ χατὰ πάσας 

ἄδηλα τὰς ἰδέας ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ δείγματα ἐν ἑαυτοῖς τοῦ χαταλαμ- 

δῦ βάνεσϑαι. τί δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅ φημι; ὅτι τὸ σῶμα χαὶ τριχῇ διαστατὸν χαὶ 
ξξαχῇ χινητόν, ἴσμεν, διαστάσεις μὲν τρεῖς ἔχον, μῆχος, βάθος, πλάτος, 10 

χινήσεις δὲ τὰς διπλασίας ἕξ, τὴν ἄνω, τὴν χάτω, τὴν ἐπὶ δεξιά, τὴν 

ἐπὶ εὐώνυμα, τὴν πρόσω, τὴν εἰς τὸ χατόπιν" ἀλλὰ χαὶ ὅτι ψυχῆς ἐστιν 

ἀγγεῖον, οὐχ ἀγνοοῦμεν: ἀλλὰ χαὶ ὅτι ἡβᾷ, φϑίνει, γηράσκει, τελευτᾷ, 

27 διαλύεται, σαφῶς ἴσμεν. χαὶ πρὸς αἴσϑησιν μέντοι 1ε οὐ παντάπασιν 

ἀμβλεῖς χαὶ πηροὶ γεγόναμεν, ἀλλ᾿ ἔχομεν εἰπεῖν, ὅτι χαὶ πενταχῇ σχί- 1τὉ 

ζεται χαὶ ὄργανα ἑχάστης ἐστὶν ὑπὸ φύσεως δημιουργηϑέντα οἰχεῖα, ὃρά- 

σεως μὲν ὀφθαλμοί, ἀχοῆς δὲ ὦτα, ῥῖνες δὲ ὀσφρήσεως χαὶ τῶν ἄλλων 

τὰ οἷς ἐναρμόζεται, χαὶ ὅτι ἄγγελοι διανοίας εἰσὶ διαγγέλλουσαι χρώματα, 

σχήματα, φωνάς, ἀτμῶν χαὶ χυλῶν ἰδιότητας, συνόλως σώματα χαὶ ὅσαι 

ποιότητες ἐν τούτοις, χαὶ ὅτι δορυφόροι ψυχῆς εἰσιν, ὅσα ἄν ἴδωσιν ἢ Ὁ 

ἀχούσωσι δηλοῦσαι χἄν εἴ τι βλαβερὸν ἔξωϑεν ἐπίοι προορώμεναί τε χαὶ 

φυλαττόμεναι, ὡς μὴ λαάϑρᾳ παρεισρευὲν αἴτιον ζημίας ἀνηχέστου τῇ 

38 δεσποίνῃ γένηται. χαὶ φωνὴ δ᾽ οὐχ εἰσάπαν ἀποδιδράσχει τὴν ἡμετέραν 

χρίσιν, ἀλλ᾽ ἴσμεν ὅτι ἢ μὲν ὀξεῖα, ἢ δὲ βαρεῖα, χαὶ ἢ μὲν ἐμμελὴς 

χαὶ ἐναρμύνιος, ἢ δὲ ἀπῳδὸς χαὶ λίχν ἀνάρμοστος, χαὶ πάλιν ἢ μὲν Ὁ 

1 ἀφορμοῦντα (ἰ, ἐφαρμόττοντα ΜᾺ 2 ροβὶ ὅρχος δἀά, γοῦν Η3 ᾿ ὅρχου 

οοηΐ, Νδῃηρ. τοῦτο ΜᾺ ὃ. δοίρ ἡ δά. ὅτι ἢ 4 ἀχατάληπτος ὁοπηί. 
Μδηρ. δυσεύρετος Μαηρ.: δυσόρατος οοὐὰ. δ᾽ ΘΕῊΡ Ὁ ἀνώτατα [᾿, 
Ἵ ἐστίν Η 8 ταῖς ἰδέαις ΘΕ ΤῊ Ρ δόγματα ἩΡῚ αὐτοῖς 9. δ᾽ ἐστὶν 

ἙΘΕῊΡ (ἣ δἀά. Μὴ ὅτι τὸ σῶμα χαὶ ΜΑ: τὸ σῶμα ὅτι μὲν οοἰοτὶ, ἰοτί. τϑοῖθ 

διαστατοῦν ΜΑ Ι0 ἴσμεν ἀΕΠΡ: οα. ΜᾺ πλάτος βάϑος ΠΕΡ 
11 διαχινήσεις Ν τὰς] τρεῖς σοηΐ. Μδηρ. 12 εἰς τὸ οπι. (ΕῊΡ ἐστιν 

οἵη. ἃ 13. ροβὲ ἡβᾶ δαὰ, χαὶ ΘΠ ΕῊΡ 14 μεν Ρ οὐ παντά- 
πασιν ΜΑΡΞ: οἵη. σδίϑτϊ 1Ὁ πονηροὶ Εὶ ἀλλ) ἔχομεν οἴ. ΜΑ 10 εἰσὶν Ρ 
18 ἐναρμόζοντα ΕἸ,3, ἐναρμόζονται ἃ εἰσὶν Α διαγγέλουσαι (ἘΠ, διαγγέ- 
λουσι Η! 19. ρμυβ χαὶ οἵη. ΜᾺ 30 ἂν] δ᾽ ἂν α ἴδωσιν ἢ 

ΜΆΘΕ: ἴδωσι χαὶ ΗΡ 21 ἐπίη 29 δὲ ΠΡῊΡ 234. ργῖιι8 μὲν ΜΑ: μέν 

ἐστιν ΘΕῊΡ 
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μείζων, ἢ δὲ ἐλάττων" διαφέρουσι καὶ ἄλλοις μυρίοις, γένεσι, χρώμασι, 

διαστήμασι, συνημμέναις τάσεσι χαὶ διεζευγμέναι;, ταῖς διὰ τεττάρων, 

ταῖς διὰ πέντε, ταῖς διὰ πασῶν συμφωνίαις. χαὶ μὲν δὴ χαὶ τῆς ἐνάρ- 

ϑρου φωνῆς, ἣν μόνος ἐχ πάντων ζῴων ἔλαχεν ἀνϑρωπος, ἔστιν ἃ γνω- 

οἴζομεν" οἷον ὅτι ἀπὸ διανοίας ἀναπέμπεται, ὅτι ἐν τῷ στόματι ἀρϑροῦται, 

ὅτι ἢ Ἰλῶσσα πλήττουσα τῇ τῆς φωνῆς τάχει τὸ ἔναρϑρον ἐνσφραγί- 

ζεται χαὶ λόγον, ἀλλ᾽ οὐ ψιλὴν [ αὐτὸ μόνον φωνὴν ἀργὴν χαὶ ἀδιατύ- 

πωτὴν ἦχον ἀπεργάζεται, ὅτι χήρυχος ἢ ἑρμηνέως ἔχει τάξιν πρὸς τὸν 

29 

ὑποβάλλοντα νοῦν. (0.) ἄρ᾽ οὖν χαὶ τὸ τέταρτον τῶν ἐν ἥμϊν αὐτοῖς, 80 

ὃ ἡγεμὼν νοῦς, χαταληπτός ἐστιν; οὐ δήπου. τί γὰρ αὐτὸν οἰόμεϑα 
᾿ 3 5" ’ ΎὝ - - » " " ’ " ᾿ 

χατὰ τὴν οὐσίαν εἶναι: πνεῦμα ἣ αἴμα ἢ σῶμα συνόλως --- ἀλλ οὐ 

σῶμα, ἀσώματον δὲ λεχτέον --- ἢ πέρας ἣ εἶδος ἢ ἀριϑωὸν ἣ ἐνδελέ- 
“. ΄ , ω ’ - "ν ᾿ ..] » Ἁ “- Ψ» 

χειαν ἣ ἁρμονίαν ἢ τί τῶν ὄντων; 1εννώμενον δ᾽ εὐθὺς ἣ ἔξωϑεν 

εἰσχρίνεται ἡ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἢ ἔνϑερμος ἐν ἡυῖν φύσι: οἷα 

σίδηρος ἐν χαλχέως πεπυρωμένος ὕδατι ψυχρῷ πρὸς τὸ χραταιότατον 

τομηῦται ; διότι χαὶ παρὰ τὴν ψῦξιν ὠνημάσϑαι ψυχὴ δοχεῖ. τί δέ; 

τελευτώντων σβέννυται χαὶ συμφϑείρεται τοῖς σώμασιν ἢ πλεῖστον ἐπι- 
“ - ᾿ ᾿ "ν ’ " "»"Ν"} ’ 

βιοῖ χρόνον ἢ χατὰ τὸ παντελὲς ἀφϑαρτόν ἐστι; ποῦ δ᾽ ἐμπεφώλευχεν 

ὃ νηῦς αὐτῷ; ἄρα οἶχον χεχλήρωται; οἱ μὲν γὰρ τὴν ἀχρόπολιν ἐν ἡμῖν 

ἀνιέρωσαν αὐτῷ χεφαλήν, περὶ ἣν χαὶ αἱ αἰσϑήσεις λοχῶσιν, εἰχὸς εἶναι 

νομίσαντες ἐγγὺς οἷα μεγάλου βασιλέως ἐφεδρεύειν τοὺς δορυφόρους" οἵ 

δ᾽ ὑπὸ χαρδίας αὐτὸν ἀγαλματοφορεῖσθϑαι διανοηϑέντες Ἰνωσιμαχοῦσιν. 

91 

32 

1 διαφέρουσι Ε (ρτοῦαὶ ΘΟ π): διαφέρουσαι ΜΑΘΉΞΡΞ, διαφέρουσα ΗΤ(Ρ'9 ἐοπὶ. Μαηρ,), 
διαφέρουσι δὲ οσοπίοϊο 2 στάσεσι (1) ΕΉΡ' ταῖς ΜΛα": τὰς (!, ταῖς τε 

35, τά τε ΒΉΡΙ τεσσάρων ΜᾺ 2. πέντε] ἐ ἡ συμφωνίας 

4 ζῴων ΜΑΡΞ; οἴῃ. οοίθτγὶ ἀνϑρωπος ἔλαβεν (ἔλαχεν Η) ΘΕῊΡ ὃ οἷον οἵη. 

ΜᾺ ἐν οἵη. (ἘΠΡ 6 γλῶττα α τῇ δαά, ΗΞΡΞ (τὸν ἀέρα) τῇ ὑοηΐ. 
Μδῃγ. τῆς] σ αὐ, ΠΡΡἕ: φωνῆς} σ δι, Η3 τάσει οἴη. α 

ἡ ργίιιβ χαὶ οἵη. Εὶ ἀρχὴν 1, 9. ὑπερβάλλοντα Ἰ, 10 οὐδείς 
που (ἱ 12 δὲ ΜΑ: τε 5. 5. (ΡΞ, οὐ. 6! ΕῊΡ! 12. 18 ἐνδελέχϑειαν ὦ, 
ἐντελέχειαν Μδηρ. 13 γενόμενον Δ. γεννωμένων οοηΐ. Νίδηρ. δ᾽ ΜΑ: 
οἵη, σθίεγὶ 14 ἡ] ἢ ΔΟΡῊ!Ρ 15 ἐν ΜΑ: ἐκ ΠΕῊΡ χραταιότατον ΝΑ: 

κραταιότερον οοίοτὶ 10 ὠνόμασται ἃ δοχεῖ Ψυχὴ ἱγαπεροβ, (ΕῊΡ 11 φϑεί- 
ρεται ΗΡ 18 ἢ] ἣ καὶ ΕΡ 18... 19 ἐμπεφώλευχε νοῦς ΟΕῊΡ 19 αὐτῶν 

"13, αὐτός σοπὶ. αηρ. ἄρα] τίνα ἄρα οσοπίεῖο (τὴν) ἐν εοπῃίεῖο 

20 ἐνιέρωσαν ἡ (ἑοττ, Ησοβο}.) περιεῖναι αἰσϑήσεις εἰς γόλωσιν Α (οοτι, ἨΟΟ56}.) 

αἱ οἵω. (ΕΠῚΡ 

1 55. ἀθ [πεῖ θι5 ν, ΘΠ συ προ θογ ομ 6. μ. ΤΌΤ 566. 
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33 ἀεὶ δὴ τὸ τέταρτον ἀχατάληπτον, οὐρανὸς μὲν ἐν χόσμῳ παρὰ τὴν 

ἀέρος χαὶ Ἰῆῇς χαὶ ὕδατος φύσιν, νοῦς δὲ ἐν ἀνθϑρώπῳ παρὰ σῶμα χαὶ 

αἴσϑησιν χαὶ τὸν ἑρμηνέα λόγον. μήποτε μέντοι χαὶ τὸ τέταρτον ἔτος 

»ἅγιον χαὶ αἰνετὸν“ ταύτης ἕνεχα τῆς αἰτίας ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς 

84 δηλοῦται ([μον. 19,24). τὸ γὰρ ἐν τοῖς γεγονόσιν ἅγιον οὐρανὸς μέν ὁ 

ἐστιν ἐν χύσμῳ, χαϑ' ὃν αἱ ἄφϑαρτοι χαὶ μαχραίωνες φύσεις περιπο- 

λοῦσιν, ἐν ἀνθρώπῳ δὲ νοῦς, ἀπόσπασμα ϑεῖον ὧν, χαὶ μάλιστα χατὰ 

Μωυσέα λέγοντα: «ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, χαὶ 

δῦ ἐγένετο ὃ ἀἄνϑρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν“ (θη. 2, 1). καὶ ἑχάτερον δὲ 

αἰνετὸν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μοι δοχεῖ προσειρῆσϑαι" τὰ γὰρ δυνάμενα τοὺς 10 

ἐπαίνους χαὶ ὕμνους χαὶ εὐδαιμονισμοὺς ἐχτραγῳδεῖν τοῦ γεννήσαντος 

πατρὸς ταῦτ᾽ ἐστίν, οὐρανός τε χαὶ νοῦς. ἄνθρωπος μὲν γὰρ ἐξαιρέτου 

παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα γέρως ἔλαχε, ϑεραπεύειν τὸ ὄν, ὃ δὲ οὐρανὸς ἀεὶ 

μελῳδεῖ, χατὰ τὰς χινήσεις τῶν ἐν ἑαυτῷ τὴν πάμμουσον ἁρμονίαν ἀπο- 

80 τελῶν: ἧς εἰ συνέβαινε τὴν ἠχὴν εἰς τὰς ἡμετέρας φϑάνειν ἀχοάς, ι1Ὁ 

ἔρωτες ἂν ἀχάϑεχτοι χαὶ λελυττηχότες ἵμεροι χαὶ ἄπαυστοι χαὶ μανιώδεις 

Ι ἐγίνοντο οἴστροι, ὡς χαὶ τῶν ἀναγχαίων ἀπέχεσϑαι τρεφομένους μηχέϑ᾽ ν. 030 Ν. 

ὡς ϑνητοὶ σιτίοις χαὶ ποτοῖς διὰ φάρυγγος, ἀλλ΄ ὡς οἱ μέλλοντες ἀπα- 

ϑανατίζεσϑαι δι᾽ ὥτων μουσιχῆς τελείας ἐνθέοις ὠδαῖς" ὧν ἀχροατὴν 
Μωυσῆν ἀσώματον γενόμενον λόγος ἔχει τεσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τὰς 30 

ἴσας νύχτας μήτε ἄρτου μήτε ὕδατος ψαῦσαι τὸ παράπαν (Εχοά. 24,18). 

81 (1.) ὃ τοίνυν οὐρανός, τὸ μουσιχῆς ἀρχέτυπον ὄργανον, ἄχρως ἡρμόσϑαι 

δοχεῖ δι᾿ οὐδὲν ἕτερον ἢ ἵνα οἱ ἐπὶ τιμῇ τοῦ τῶν ὅλων πατρὸς ἀδόμενοι 

1 ἀεὶ δὴ Α: αὖ εἰ δὴ Μ, εἰ δὴ ςοίοτὶ, ἤδη ν 2 δ᾽ ΘΕῊΡ 4 ἕνεχεν 
ΘΕῊΡ ὃ οὐρανὸν ἃ θ αἱ οῃ. ΗΡῚ 8 Μωυσέα ΜΑ: Μωυσῆν δοἰατί 
9 ὃ ου. ἃ 10 χαὶ δηΐο οὐχ δϑὰ, Εὶ προσειρῇσϑαι δοχεῖ (ΠΕῊΡ προηρῆ- 
σϑαι α 18 γέρας Εὶ 14 τῶν ΜΡα)].: τὴν Α, τῶν ὄντων σεοίοτὶ 

ἑαυτῶ ΜᾺ Ρα].: αὐτῶ σοἰοτὶ 15 φϑάνει ΕἸ 10 ἄν] ὧν α ἀνύποιστοι 
σοηϊ. Μαηρ, 11 ἐγίνοντο Μι ἐγίγνοντο Ε΄, ἐγένοντο οοἰοτὶ ὡς Ρα].: οὔ. σοὐά. 

Ροβί ἀναγχαίων αὐ. ἠνάγχασαν ΗΠ’ στρεφομένους Εὶ 17.18 μηχέϑ᾽ ὡς ϑνητοὶ 

ΜᾺ: μὴ χκαϑὼς οἱονεὶ ἢ (οἷον ἡ Ρ, οἱονεὶ οἱ 1.) ΟΠΕΡ, μὴ χαϑὼς οἱ, πὰ ταβ., 5. ππ|.Η} 

15. τοῖς σιτίοις ΠΕῊΡ καὶ] ἣ ΕἸ.3 τοῖς ποτοῖς (ΤΕῚ,3 ποτίοις Ρ 

ὡς οὐ. (ΣΕῊΡ! 19 δι᾽ ὥτων ΝΡΑΙ.: διὰ τῶν οοἴοτί, διὰ τῆς Ταγη. ἐνθέων 
ὠδῶν ΟΣ Η71,}, ἐνθέαις ὠδαῖς ΕἸ,3, ΡῈ αἰ νἱὰ. ὧν] ἧς 20 Μωσῆν ΜΑ 

ἀσωμάτου Ρ 2] ἅ1{. μήϑ᾽ ΜᾺ 28 δι δ᾽ Α οἱ ΜΑΞΕῊΡ (σρβεο. ἴῃ 
τὴν. Α): ἡ ΑΟἸΩΣ), οἵ ν ἐπιστήμη ΘΡῊΡ 

13. 5464ᾳ. Ργίμαρογοῖ: Ζε]]ογ 1 ρμ. 492. 15--|ϑὸ Ῥα]. [ο]. 27ν ὁ δὲ οὐρα- 
νὸς -- ᾧδαῖς. 
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ὕμνοι μουσιχῶς ἐπιψάλλωνται. χαὶ τὴν ἀρετὴν μέντοι Λείαν ἀχούομεν 

ἐπὶ τῆς τοῦ τετάρτου γενέσεως υἱοῦ μηχέτι τίχτειν δυναμένην, ἀλλ᾽ ἐπέ- 

χουσαν ἣ ἐπεχομένην τὰς γονάς" εὕρισχε γάρ, οἶμαι, πᾶσαν τὴν γένεσιν 

ἐξ αὐτῆς ξηράν τε χαὶ στεῖραν, ἡνίχα Ἰούδαν, τὴν ἐξομολόγησιν, τὸν 
5. τέλειον χαρπόν͵ ἤνϑησε. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν τὸ λέγειν οἴστασϑαι τίχτου- 88 

σαν“ ((θη. 29, 35) τοῦ μὴ εὑρίσχειν ἐν τῷ τετάρτῳ φρέατι τοὺς παῖδας 

Ἰσαὰχ ὕδωρ (ἄφη. 20,32), ἐπειδήπερ ἐξ ἑχατέρου τῶν συμβόλων ἐμφαί- 

νεται τὸ πάντα διψῆν ϑεοῦ, παρ᾽ ὃν αἱ γενέσεις χαὶ τροφαὶ τοῖς γεγο- 

νύσιν ἄρδονται. μιχροπολῖται μὲν οὖν τινες ἴσως ὑπολήψονται περὶ φρεά- 39 

Ι0 των διορυχῆς τὸν τοσοῦτον εἶναι λόγον τῷ νομοϑέτῃ, οἱ δὲ δὴ μείζονι 

ἐγγραφέντες πατρίδι, τῷδε τῷ χόσμῳ, τελειοτέρων φρονημάτων ὄντες, 

εἴσονται σαφῶς, ὅτι περὶ τεττάρων ἐστίν, οὐ φρεάτων, ἀλλὰ τῶν τοῦ 

παντὴς μερῶν ἢ ζήτησις τοῖς ὁρατιχοῖς χαὶ φιλοϑεάμοσι, τῆς, ὕδατος, 

ἀέρος, οὐρανοῦ. ὧν ἕχαστον ἐπινοίαις εἰς ἄχρον πεποιημέναις διεξελ- 40 

15 ϑόντες ἐν μὲν τοῖς τρισὶν εὔρόν τινα χαταληπτά --- διὸ χαὶ τρία ὀνό- 

ματα ἐπεφήμισαν τοῖς εὑρεϑεῖσιν, ἀδιχίαν, ἔχϑραν, εὐρυχωρίαν (θη. 

20, 20. 21. 22) ---, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ τὸ παράπαν οὐδέν, οὐρανῷ, χα- 

ϑάπερ ὀλίγῳ πρότερον ἐδηλώσαμεν: τὸ γὰρ τέταρτον φρέαρ ἄνυδρον 

χαὶ ξηρὸν εὑρίσχεται χαὶ ὥρχος διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν προσαγορεύεται. 

30 (8.) Τὰ δὲ ἐπόμενα ζητήσωμεν ἐρευνῶντες, τίς ἢ Χαρρὰν χαὶ 4] 

διὰ τί ὃ ἀπὸ τοῦ φρέατος ἐξελϑὼν εἰς αὐτὴν ἔρχεται (θη. 28,10). 

ἔστι τοίνυν, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, Χαρρὰν μητρόπολίς τις αἰσϑήσεων. 
ἑρμηνεύεται γὰρ τοτὲ μὲν ὀρυχτή, τοτὲ δὲ τρῶγλαι, δι᾿ ἀμφοτέρων τῶν 

ὀνομάτων ἑνὸς δηλουμένου πράγματος. τὸ τὰρ σῶμα ἡμῶν εἰς τὰ τῶν 42 

29 αἰσϑήσεων ὄργανα τρύπον τινὰ ἐξορώρυχται, χαὶ γέγονεν ἔχαστον τῶν 

1 λίαν Α (οοτγ, Ἠοθβοἢ.)} ἀχούωμεν ἃ 2 τοῦ οἵ, Νίδηρ, 

ὃ. ἣ ἐπεχομένην οἴῃ. Ε᾽, 866]. δῃρ. εὕρισχε ΗΡ: ηὕρισχε ΜΑΒ, ἣ εὕρισχε ἃ 
4 αὑτῆς Η2 ὃ τὸ ΜΑΒῊΞ: τῶ ΠΕΡ, τοῦ ἴῃ τϑβ. (ὦ λέγειν ΜΑ: τὴν 
λείαν ἩΡ, τὴν λίαν (Κ᾽ θ. τοῦ ΜΑΕ: τὸ οὐ α, τῶ Η, τὸ Ρ Ἴ περ] 
παρα 1. 8 ἐφαίνετο Ρ 8 παρ᾽ ὃν (ΠΕῊ3; παρ᾽ οὗ ΜΑΡΞ, παρ᾽ ὃ ΗἹ Ρ', 
ἴππ χαὶ δὰ ΗΡ αἱ τροφαὶ ΠΡ 9. μιχρολόγοι (ΕΠΡ (Ποδ5οῖ. ἰπ τὰς. Α) 

10 δὲ δὴ Μ: δὲ ΛΔ, δ᾽ ἐν τῇ οοίογί, δὲ τῇ σοηίοϊο 11: γραφέντες ΗΡ ὄντες] 
ἐπιλαχόντες οσοηϊεῖο, γέμοντες οοπΐ. (ἢ π 12 περὶ τεττάρων ἐστὶν οὐ φρεάτων 
ΜΑ: οὐ περὶ φρεάτων τεττάρων ἐστὶν σοἰοΓὶ 14 ἕχαστος (1}, ἕκαστον, 5. 5. ὁ (ἰ3 

πεπονημέναις οσοηϊ. Μδηρ,, τετελειωμέναις σοῃϊοϊουδιη 15 ροβὶ μὲν εὐα, οὖν ΟΕῊΉΡ, 

βε ΟἿ ταγβαβ (6], 10 ἐπεφήμισαν Μ: ἐπευφήμισαν Α, ἐφήμισαν Ε΄, εὐφήμησαν 
ΘῊΡ ἔχϑραν εὐρυχωρίαν ον. (ἱ 19. αἱ, καὶ --- προσαγορεύεται οτῃ. (ἱ 

προσηγόρευται Ρ 90 δ᾽ ΠΘΕῊΡ ζητήσομεν Η 28 ποτὲ 015 (ὦ 

τῶν οπι. (ΕῊΡ 24 τὰ γὰρ σώματα ΠΕῊΠΡ 20 ἐξώρυχται Δ, ἐξωρώρυχται αὶ 
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ὀργάνων ἑἐχάστης ὀπή τις αἰσθήσεως, ἐν ἢ πέφυχε φωλεύειν. [ ὅταν ρ. 631 Ν. 

οὖν τις ἀπὸ τοῦ φρέατος, ὃ χαλεῖται ὄρχος, ὥσπερ ἀπὸ λιμένος ἐξαναχϑῇ,. 

παραγίνεται εὐθὺς εἰς Χαρρὰν ἀναγχαίως" τὸν γὰρ ἀποδημίαν στελλό- 

μενον ἀπὸ τοῦ ἀρίστου χαὶ ἀπειρημεγέϑους ἐπιστήμης χωρίου χατ᾽ 

43 ἀναγχαῖον αἰσϑήσεις ἄνευ ξεναγῶν ὑποδέχονται. χινεῖται γὰρ ἡμῶν ἢ ὅ 

Ψυχὴ πολλάχις μὲν ἐφ᾽ ξαυτῆς, ὅλον τὸν σωματιχὴὸν ὄγχον ἐχδῦσα χαὶ 

τὸν τῶν αἰσϑήσεων ὄχλον ἀποδρᾶσα, πολλάχις δὲ χαὶ ταῦτα ἐπαμπισχο- 

μένη. τὴν μὲν οὖν τυμνὴν χίνησιν αὐτῆς τὰ νοήσει μόνῃ χαταληπτὰ 

λ4 ἔλαχε, τὴν δὲ μετὰ σώματος τὰ αἰσϑητά. εἴ τις οὖν ὁμιλεῖν εἰσάπαν 

ἀδυνατεῖ διανοία μόνῃ, δευτέραν χαταφυγὴν αἴσϑησιν εὑρίσχεται, χαὶ 10 

ὅστις ἂν σφαλῇ τῶν νοητῶν, αὐτίχα πρὸς τὰ αἰσϑητὰ χατασύρεται" 

δεύτερος γὰρ ἀεὶ πλοῦς ὁ πρὸς αἴσϊγησιν τοῖς μὴ δυνηϑεῖσι πρὸς τὸν 

Δ ἡγεμόνα νοῦν εὐπλοῆσαι. χαλὴν δὲ χὰν τούτῳ γενομένους μὴ χαταγη- 

ράσαι χαὶ διαιωνίσαι, ἀλλ ὡς ἐν ξένῃ διατρίβοντας παροίχων τρόπον 

ἀεὶ μετανάστασιν ζητεῖν χαὶ ἐπάνοδον εἰς τὴν πατρῴαν γῆν. Λάβαν ιὖ 

μὲν γὰρ οὐχ εἶδος. οὐ γένος, οὐχ ἰδέαν, οὐχ ἐννόημα, οὐχ ἄλλο τῶν Ὁ 

νοήσει μόνῃ χαταλαμβανημένων οὐδὲν ἁπλῶς εἰδώς, ἠρτημένος δὲ τῶν 

ἐμφανῶν, ἅπερ εἰς ὄψεις χαὶ ἀχοὰς χαὶ τὰς συγγενεῖς δυνάμεις ἔρχεται. 

πατρίδος ἠξίωται Χαρράν, ἣν ὡς ξένην ὁ φιλάρετος Ἰαχὼβ πρὸς ὀλίγον 

40 οἰχεῖ χρόνον, τῆς οἴχαῆξς ἐπανόδου διαμεμνημένης. φησὶ γοῦν ἢ μήτηρ, 30 

ἢ ὑπομονή, ᾿ εβέχχα πρὸς αὐτόν: ,,ἀναστὰς ἀπόδραϑι πρὸς Λάβαν τὸν 

ἀδελφόν μοῦ εἰς Χαρράν, χαὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέρας τινάς“ (θη. 

21, 48. 44). ἄρα οὖν χατανοεῖς, ὅτι οὐχ ὑπομένει ὁ ἀσχητὴς ἐν τῇ 

χώρᾳ τῶν αἰσϑήσεων χαταβιῶναι, ἀλλ᾽ ἡμέρας ὀλίγας χαὶ βραχύν τινα 

1 τις} τῆς ἃ ὅταν] ὅπως Τυτη. 3. παραγίνεται ΜΑΝ:: τὰϑ. 3. Π|., γίνεται 

εἴτ᾽ ἃ, παραγίνεταί τ΄ ΠΡ Χαρὰν (Ν3ἕ ἀποδημίας ΗΡ, ἀποδημία Ν 

4 ἀορίστου σοηϊ. Μδηρ. χατὰ Μ 4, ὃ χατὰ τἀναγχαῖον (ΕΝ ὃ ξε- 
ναγωγῶν Μ ἡμῶν οἵἢ, ΠΡ θ. ἀφ᾽ οοπϊ. Οὐ η οἴκον Ἄσοηϊ, Μαηρ, 
Ἴ τὸν τῶν αἰσϑήσεων ΝΜ: τὸν τῆς αἰσϑήσεως Δ ΙΔ]. τὸν αἰσϑήσεων ΘΕΉΡΝ, τῶν αἰσϑήσεων, 
ἀποδράσασα (ἸΕῊΡΝ Ἵ. ὃ ἐπ᾽ ἀμπισχόμενα αἱ! 8 αὐτῆς κατανοήσει ὦ 
μόνον ΠΡ χαταληπτὴν ἴῃ τὰβ. Ο 9. εἴληχε ῬΑ]. 10 ἀδυνατεῖ οἴῃ. α 
(ϑρρ!. ΠΟΟ56 8.) τῇ διανοίᾳ δευτέραν οἵη. ἢ 12 ὁ ΜΑ: οἱ. οθίογὶ Ν 

18 γινομένους Ν, γινόμενος Εὶ 10 οὐ γένος] ἢ γένος Ρ 11 μόνον α 

ἠρτημένως Εὶ 19 χαὶ δηΐθ πατρίδος δά, ΘΕῊΡ 20 φησὶν οὖν ΠΡῸΡ ἢ 

21 ἀναστὰς οἡ,. ΜᾺ 22 χαὶ ποίησον ἐχεῖ ἡμέρας ΜᾺ 8 οὖν ΝΑ: 
δὴ σρίοτὶ 

1--18. Ν᾽ (0]. 1ὅ0τ: ὅταν --- γῆν. ὃ-ϑ Δ], [ο], ῶ1ν χινεῖται μὲν ἡ ψυχὴ - 
αἰσϑητά. 
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χρόνον διὰ τὰς τοῦ συνδέτου σώματος ἀνάγχας, ὁ δὲ μαχρὸς αἰὼν αὐτῷ 

χαὶ βίος ἐν τῇ νοητῇ πόλει ταμιεύεται; (0.) παρό μοι δοχεῖ χαὶ ὁ 471 

πάππος αὐτοῦ τῆς ἐπιστήμης, ᾿Αβρχαὰμ ὄνομα, μὴ πολὺν χρόνον ὑπο- 

μεῖναι τῇ Χαρρὰν ἐνδιατρῖψαι. λέγεται γὰρ ὅτι, ᾿Αβραὰμ ἦν ἐτῶν ἐβδ»- 

ὅ μήχηντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐχ Χαρράν“ (θη. 12, 4), καίτοι τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ Θάρρα, ὃς ἑρμηνεύεται χατασχοπὴ ὀσμῆς, μέχρι τελευτῆς ἐν αὐτῇ 

ν. 028 Ν. βιώσαντος. ῥητῶς τοῦν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς | δηλοῦται, ὅτι, ἀπέ- 48 

ϑανε Θάρρα ἐν Χαρράν“ (θη. 11. 32)" χατάσχοπος γὰρ ἦν ἀρετῆς, 

οὐ πολίτης, χαὶ ὀσμαῖς ἀλλ᾽ οὐ τροφῶν ἀπολαύσεσιν ἐχρῆτο, μήπω ἱχανὸς 

10 ὧν ἐμπίπλασϑαι φρονήσεως, ἀλλὰ μηδὲ γεύεσθαι, τοῦτο δ᾽ αὐτὸ μόνον 

ὀσφραίνεσθαι. χαϑάπερ γὰρ τοὺς ϑηρατιχιὺς τῶν σχυλάχων λόγος ἔχει 49 

χαὶ τὰ πορρωτάτω τῶν ϑηρίων πτώματα ῥινηλατοῦντας ἀνευρίσχειν ἦχο- 

νημένους ὑπὸ φύσεως διαφερόντως τὴν περὶ τὰς ὀσμὰς αἴσϑησιν, τὸν 

αὐτὸν τρόπον τὴν ἀπὸ διχαιοσύνης χαὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἀναδιδομένην 

1 ἡδεῖαν αὔραν ὁ παιδείας ἐραστὴς ἰχνηλατεῖ χαὶ ποϑεῖ μὲν ἐχείναις ἐντυ- 

χεῖν, ἐξ ὧν ἀναδίδοται τὸ ϑαυμασιώτατον Ἰάνωμα τοῦτο, μὴ δυνάμενος 

δ᾽ ἐν χύχλῳ χενὴν περιάγει τὴν χεφαλήν, ὀσφραινόμενος αὐτὸ μόνον 

χαλοχἀγαϑίας χαὶ σιτίων ἱερωτάτης χνίσσης" οὐ γὰρ ἀρνεῖται λίχνος ἐπι- 

στήμης χαὶ φρονήσεως εἶναι. μαχάριοι μὲν οὖν οἷς ἐξεγένετο τῶν σο- δ0 

80 τίας φῇχτρων ἀπόήόνασϑαι χαὶ τῶν ϑεωρημάτων χαὶ δογμάτων αὐτῆς 

ἐστιαϑῆναι χαὶ ἐνευφρανθϑεῖσιν ἔτι διψῆν, ἄπληστον χαὶ ἀχόρεστην ἐπι- 

φερομένοις ἵμερον ἐπιστήμης. δεύτερα δ᾽ οἴσονται, οἷς ἀπολαῦσαι μὲν 5] 

οὐχ ἐξεγένετο τῆς ἱερᾶς τραπέζης, χνισσοῦν δὲ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς" 

αὔραις γὰρ ἀρετῆς οὗτοι ζωπυρηϑήσονται, χαϑάπερ τῶν χαμνύντων οἱ 

1 συνϑέτου ΘΠΕῊΗΡ Ροβὲ ἀνάγχας 6. στ. παροιχεῖ δαἀαϊἀογ, βιῶναι 5 δυο 

ΟὍΒἢ 4 τὴν ΜᾺ ἡ. ὃ Ὅὲ ΜΛῊΡ Ὁ χατασχοπῆς (ἱ ὀδομῆς 

(ἰὼ ἃ, ὀδυῆς Εὶ Ροβὶ μέχρι δά. τῆς, υἱ νἱὰ., ΡΞ 1 γοῦν ΜΑ: οὖν ςείοτί, 

μὲν οὖν ν ἀναγραφαῖς ΜΑ: γραφαῖς ΠΕΡ, γραφῆς Εὶ δουλοῦται α 
8 Χαρρὰ ΟΕῊ!Ρ ἦν ἀρετῆς} ἀρϑεὶς ἦν Ὁ. ὀδομαῖς (81.) ἃ, ὀδμαῖς Εὶ 

ἀπόλαυσιν ἩΡ 10 ἐμπίμπλασϑαι ΜΝ γεύσασϑαι ἡ 11 ϑηρευτιχοὺς (3 
12 πορρώτατα Εὶ 19. φύσεως ΜΑ: τῆς φύσεως σοίοτγὶ ὀδομὰς (ἱ, 
ὀδμὰς 14 τὴν ἀπὸ δικαιοτύνης οἴῃ. (ἰ], τὴν 8, 8, (13 τῆς ἀρετῆς τῆς ἄλλης 

ΗΡ 12 ἄβραν Ν ὁ οῃ. (ἡ) ΒῊΡ! 10 ἐξ ὧν ἀναδίδοται μοδί τοῦτο 

ἴγᾶῃ8ρ. (ἱ 10. 11 μὴ δυνάμενος δ᾽ ἐν χύχλω ΜΑ: μηδ᾽ ἐν χύχλῳ δυνάμενος εοἴοτὶ 
11 χαινὴν αὐτῶ Ατὶ 18 χαὶ [οτί. 566]. ν6}] ἀρετῶν ργὸ σιτίων 5οτὉ. 
κνίσης ἩΡ 19. ἐξεγένοντο (ἱ 21 ἐνευφρανϑεῖσιν ΟὍδπ: εὐφρανϑεῖσι (ἱ, 
ἀνευφρανϑεῖσιν σοίοτὶ ἔτι οἴη. ΘΕῊΗΡ!Ὶ 21. 22 ἐπιφερόμενος (ἰ, περιφερομένοις 

εοηΐ. ίαηρ. 22 δευτερεῖα οουϊ. Μδῃρ, 28 ἐγένετο ἢ κυισοῦν ΝΠΡ 

ταῖς εἱ ψυχαῖς (ἃ 34. ζωπηρηϑήσονται 
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παρειμένοι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τροφῇ χρῆσϑαι τὰς εἰς ἀνάληψιν προσ- 

φέρονται ὀσμάς, ἃς ἰατρῶν παῖδες λιποϑυμίας ἄχη σωτήρια προευτρεπί. 

53 ζονται. (10.) χαταλιπὼν μέντοι τὴν Χαλδαίαν γῆν εἰς Χαρρὰν λέγεται 

μετανίστασϑαι Θάρρα, τόν τε υἱὸν ᾿Αβραὰμ χαὶ τοὺς ὁμογνίους τῆς οἰχίας 

ἐπαγόμενος, οὐχ ἵν᾽ ὡς παρὰ συγγραφέως ἱστοριχοῦ μάθωμεν, ὅτι μετα 5 

νάσται τινὲς ἐγένοντο, τὴν μὲν πατρῴαν γῆν χαταλιπόντες, τὴν δὲ ξένην 

ὡς πατρίδα οἰχήσαντες, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τοῦ μάϑημα βιωφελέστατον χαὶ 

53 ἁρμόττον ἀνϑρώπῳ μὴ ἀμεληϑῆναι. τί δὲ τοῦτό ἐστι; Χαλδαῖοι μὲν 

ἀστρονομοῦσιν, οἱ δὲ τῆς Χαρρὰν πολῖται περὶ τὸν τῶν αἰσϑήσεων τόπον 

πραγματεύονται. φησὶν οὖν ὃ ἱερὸς λύγος τῷ χατασχύπῳ τῶν τῆς φύσεως 10 

πραγμάτων" τί περὶ ἡλίου ζητεῖς, εἰ ποδιαῖός ἐστιν, εἰ τῆς γῆς μείζων 

ἁπάσης, εἰ πολλαπλάσιος αὐτῆς; τί δὲ περὶ φωτισμῶν σελήνης, εἰ νόϑον 

ἔχει φέγγος, εἰ γνησίῳ μόνῳ χρῆται; τί δὲ περὶ τῆς τῶν ἄλλων ἀστέρων 

84 φύσεως ἣ περιφορᾶς ἢ συμπαϑείας πρός τε ἀλλήλους χαὶ τἀπίγεια; τί 

δὲ βαίνων ἐπὶ γῆς ὑπέρ νεφέλας πηδᾷς; τί δ᾽ ἅπτεσϑαι τῶν ἐν αἰϑέρι 16 

φὴς δύνασϑαι προσερριζωμένος χέρσῳ; τί δὲ περὶ τῶν ἀτεχμάρτων 

τεχμαίρεσϑαι τολμᾷς ; τί δὲ πολυπραγμονεῖς ἃ μή σε δεῖ, τὰ μετέωρα: 

τί δὲ τὴν ἐν τοῖς μαϑήμασιν εὑρεσιλογίαν ἄχρις οὐρανοῦ τείνεις; τί δ᾽ 

ἀστρονομεῖς μετεωρολεσχῶν: [ μὴ τὰ ὑπὲρ σὲ χαὶ ἄνω, ὦ οὗτος, ἀλλὰ νυ. 699 Μ. 

τὰ ἐγγὺς σαυτοῦ χατανύησον, μᾶλλον δὲ σαυτὸν ἀχολαχεύτως ἐρεύνησον. 90 

δῦ πῶς οὖν᾽ ἐρευνήσεις ; ἴϑι νοερῶς εἰς Χαρρὰν τὴν ὀὁρυχτήν, τὰς τρώγλας 

χαὶ ὑπὰς τοῦ σώματος, χαὶ ἐπίσχεψαι ὀφθαλμούς, ὦτα, ῥῖνας, τὰ ἄλλα 

1 διὰ ΠΕΉΡ!': χαὶ διὰ ΜΑΡΞ τροφαῖς ΟΕῊΡ τὰς] ταῖς ΑΕῊΡ 1. 3 προσφέ- 
ρηντες ΟΠΡ, προσφέροντ᾽ Εὶ 2. ὀὸμάς (ΟΕ ἃς οα. ΠΕῊΡ λειποϑυμίας ἀχεστή- 
ρια (ἄχη σωτήρια 5ογ]ρ5}) ΜΑ: ἄχη λιποθυμίας (51. (ὦ, δος ταορορὶ, λυποϑυμίας Ε΄, λει- 

ποϑυμίας ΠΡ) σωτήρια (ΕῊΡ ὦ, ὃ προσευτρεπίζονται ΠΕῊΡ 8. Χαλδαίαν ΜΑ: 
Χαλδαίων οοἰοτὶ 4 τε ΜΑ: δὲ οσρίοτὶ ὁμογνίους Βογὶ ρ5ὶ: ὁμογνώμονας σοι, 
οἰχείας ΕΡ δ ἱστορικοῦ 866}. Οὐδ ἢ Ἴ ροβὶ χαὶ δθα. νοερὸν ΘΕῊΡ 8 δπίρ 

ἀνθρώπῳ ταϑ, ἴῃ Η μόνω ροϑί ἀνθρώπω δὰ, ΟΕῊΉΡ, ἐπιστήμονι σοῃΐ. 
Μαηρ. τοῦτ᾽ ΗΡ 9. τρόπον Εὶ 10 φησὶ ΜᾺ οὖν ΠΕΡῊ": γοῦν ΜΑ, 

οὐκ 1,}, οὰ. Η! - 1 εἰ] ἢ Η ἄστρων ἃ 14. ργῖυβ ἢ] εἰ Ε εἰσφο- 
ρᾶς α, φορᾶς ΕῊΡ τἀπίγεια ΝΜ: τὰ ἐπίγεια σοἴοτὶ 14. 1 ἐπίγεια --- βαίνων 

οὔ. (ἃ 18 εὑρησολογίαν (ἰ, εὑρησιλογίαν ΗἹΡ 19. ὑπὲρ σὲ καὶ ἄνω ΜΑ: 
ὑπερωκεάνια σοίοτὶ 20 σαυτοῦ ΜΑ: ἑαυτοῦ (ΠΕΠ3, αὐτοῦ ΗἸΡ 21 εὑρή- 
σεις ΕΠ) ἢ, απ ἐὰν ἐπιτύχης αὐ. ΘΕΠΡ, ἐρευνήσας ἂν ἐπιτύχῃς (ἰπηπιο ἐπιτύχοις) σοηΐ. 
Μαηκ, ὍΠΛΑ νοερῶς οἵω, ΜᾺ 2. 917,1 χαὶ τὰ ἄλλα ὅσα εοοῃϊεῖο 

11--14 46 (οπίῖθιυβ ν. Βα σβ ον 6 1, ο,, Ρ. 1015, Ἰ0Τ0. 19 οἵ, ὕθϑοπογ, 

Ἐρίσατρα Ρ. 229,1. Νογάθῃ ἰπ ΒΡ θιη, δπη8]. ΡΒ] οοσ, ΧΎΤΠῚ μ. 210, 
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ὅσα χαὶ αἰσϑήσεως ὄργανα, χαὶ φιλοσήόφησον ἀναγχαιοτάτην χαὶ πρεπω- 

δεστάτην φιλοσοφίαν ἀνθρώπῳ, ζητῶν, τί ὅρασις, τί ἀχοή, τί γεῦσις, τί 

ὄσφρησις, τί ἁφή, τί καὶ συνόλως αἴσϑησις" χἄπειτα τί τὸ ὁρᾶν χαὶ πῶς 

δρᾷς, τί τὸ ἀχούειν χαὶ πῶς ἀχούεις, τί τὸ ὀσφραίνεσθαι ἢ γεύεσϑαι ἣ 

δ ἅπτεσθαι χαὶ πῶς ἔχαστον αὐτῶν εἴωϑε γίγνεσθαι. πρὶν δὲ τὸν ἴδιον 56 

οἴχηον χαλῶς ἐπεσχέφϑαι, τὸν τοῦ παντὸς ἐξετάζειν οὐχ ὑπερβολὴ μα- 

νίας; χαὶ οὔπω σοι μεῖζον ἐπίταγμα ἐπιτάττω, τὴν σαυτοῦ ψυχὴν ἰδεῖν 

χαὶ τὸν νοῦν, ἐφ᾽ ᾧ μέγα φρονεῖς" χαταλαβεῖν γὰρ αὐτὸν οὔποτε δυνήσῃ. 

ἀνάβαινε νῦν εἰς οὐρανὸν χαὶ χαταλαζονεύου περὶ τῶν ἐχεῖ, μήπω δὲεδυ- δ7 

10 νημένος Ἰνῶναι χατὰ τὸ ποιητιχὸν Ἰράμμα 

ὅττί τοῖ ἐν μεγάροισι χαχύν τ᾽ ἀγαϑόν τε τέτυχται, 

χαταγαγὼν δ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τὸν χατάσχοπον χαὶ ἀντισπάσας ἀπὸ τῆς ἐχεῖ 

ζητήσεως Ἰνῶϑι σαυτόν, εἶτα χαὶ τοῦτ᾽ ἐπιμελῶς ἐχπόνησον, ἵνα τῆς 

ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας ἐπιλάχῃς. τὸν τρόπον τοῦτον Θάρρα μὲν 58 

ι5. Ἑβραῖοι, Σωχράτην δὲ Ἕλληνες ὀνομάζουσι" χαὶ γὰρ ἐχεῖνον ἐγγηράσαι 

φασὶν τῇ περὶ τοῦ Ἰνῶϑι σαυτὸν ἀχριβεστάτῃ σχέψει, μηδὲν ἔξω τῶν 

χαϑ᾽ ἑαυτὸν φιλοσοφοῦντα. αλλ ὃ μὲν ἄνθρωπος ἦν, Θάρρα δ᾽ αὐτὸς 

ὃ λύγος ὁ περὶ τοῦ Ἰνῶναί τινα ἑαυτὸν προχείμενος οἵα δένδρον εὐερ- 

γέστατον, ἵν᾿ ἔχοιεν εὐμαρῶς οἱ φιλάρετοι τὸν περὶ ἠϑοποιίαν δρεπόμενοι 

50 χαρπὸν σωτηρίου χαὶ ηδίστης ἐμπίπλασϑαι τροφῆς. τοιοῦτοι μὲν ἡμῖν 59 

οἱ φρονήσεως χατάσχοποι, τῶν δὲ ἀϑλητῶν χαὶ ἀγωνιστῶν αὐτῆς αἱ 

φύσεις τελειότεραι" διχαιοῦσι γὰρ οὗτοι τὸν περὶ τῶν αἰσϑήσεων σύμ- 

παντα λόγον ἀχριβῶς χαταμαϑόντες ἐπί τι μεῖζον ἕτερον χωρεῖν ϑεώ- 

Ι ὅσα καὶ ΜΑ: καὶ (Η, χαὶ ὅσα Ρ, οὐ. Εὶ αἰσϑήσεως ΜΑ(Σ: τῶν αἰσϑήσεων Ἐν, 
αἰσϑήσεων ΗΡ φιλοσόφησον] φιλοσοφωτάτην φιλοσοφίαν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ΗΡ 

2 ἀνθρώπω ζητῶν ΜΑ: ἀληϑεῖ, {πὶ τᾶ5., ζητῶν (ὑ; ἀληϑεία ἀνϑρώπω ζητῶν Ε', ἀληϑεία 
ϑ 

(ἀλήϑειαν 1.) ἀναζητῶν Η],, ἀλη ἄνω ζητῶν (ἄνω ζητῶν τυγββ 46].) Ρ 

3. ργϊῃ τί οπν. (ΕῊΡ τὸ οιη. 4. ὁρᾶς -- πῶς οι. ἡ 

ὃ γίνεσϑαι ΘΠ ΕῊΡ Ὁ συνεπεσχέφϑαι (ἱ 9. 10 δυνάμενος (ΕῊΡ 11 ὅτι 
ΜΑῈΡ τε οἵ, ἀΡ τέτεχται Εὶ 12 χαταγαγὼν δ᾽ ΜΑ: χάταγε 

τῶν (τῶν τυγϑαβ 46]. ΡῚ) οοίουὶ, χατάγων δ᾽ ΡῈΓ δγγοόγθη Νίδῃς. ἀντὶ πάσας Α 

13 εἴτα οα. ΘΕΉΡ, (οτγὶ γϑοῖθ 14 εὐδαιμονίας ΜΑΡ΄": ἐπιμελείας ἐοίοτγὶ 

τὸν (01). τρόπον) τοῦ Θάρρα Εὶ Θάρραν Η’ 10 σχέψει ΜΑΕΡ, τῷ. Η: 
γνώσει ΟΤ]Ὶ,, τας. ΡΣ τῶν] τὸν ἃ 11 ἑαυτὸν αΕΉῊΡ: αὑτὸν ΜΑ 

18. 19 εὐθαλέστατον Α 19. περὶ] πρὸς ΜΑ 90 ἐμπίμπλασθϑαι Ν 

22 τελειότεραι ΜΑ: τελεώτεραι ΠΕῊΡ 25 χωρεῖν ΜᾺ: ἐλϑεῖν οοίοτὶ 

1ῖ'0 ἤομῃ. Οἀ. ὃ 9392, 
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00 ρημα, χαταλιπόντες τὰς αἰσϑήσεως ὁπάς, αἱ Χαρρὰν ὀνομάζονται. τού- 

των ἐστὶν ὁ ἐπιδήσεις χαὶ βελτιώσεις πρὸς ἐπιστήμης ἄχρας ἀνάληψιν 

ἐσχηχὼς ᾿Αβραάμ" ὅτε γὰρ μάλιστα ἔγνω, τότε μάλιστα ἀπέγνω ἕαυτύν, 

ἵνα τοῦ πρὸς ἀλήϑειαν ὄντος εἰς ἀχριβῆ γνῶσιν ἔλθῃ. χαὶ πέφυχεν 

οὕτως ἔχειν: ὃ λίαν καταλαβὼν ἑαυτὸν λίαν ἀπέγνωχε τὴν ἐν πᾶσι τοῦ ὃ 

᾿ Ἱενητοῦ σαφῶς προλαβὼν οὐδένειαν, ὁ δ᾽ ἀπογνοὺς ξαυτὸν γινώσχει ν. 680 Μ. 

τὸν ὄντα. 
9! (11.9). Τίς μὲν οὖν ἐστιν ἢ Χαρρὰν χαὶ διὰ τί ὁ ἀπολείπων τὸ 

τοῦ ὥρχου φρέαρ εἰς αὐτὴν ἔρχεται, δεδήλωται. σχεπτέον δὲ τὸ τρίτον 

χαὶ ἀχήλουϑην, τίς ὁ τύπος, ᾧ ὑπαντᾷ" λέγεται γάρ, ὅτι ἀπήντησε. 10 

ΟΣ τόπῳ“ (ὕδη. 28,11). τριχῶς δὲ ἐπινοεῖται τόπος, ἅπαξ μὲν χώρα 

ὑπὸ σώματος πεπληρωμένη. χατὰ δεύτερον δὲ τρόπον ὁ ϑεῖος λόγος, 

ὃν ἐχπεπλήρωχεν ὅλον δι’ ὅλων ἀσωμάτοις δυνάμεσιν αὐτὸς ὁ ϑεός. 

»εἶδον“ γάρ φησι οτὸν τόπον οὗ εἰστήχει ὁ ϑεὸς τοῦ Ἰσραήλ“ (Εχοά. 

24. 10), ἐν ᾧ μόνῳ χαὶ ἱερουργεῖν ἐφῆχεν ἀλλαχόϑι χωλύσας" διείρηται 15 

γὰρ ἀναβαίνειν εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐχλέξηται κύριος ὁ ϑεύς, χάχεϊ ϑύειν 

τὰ ὁλοχαυτώματα χαὶ τὰ σωτήρια χαὶ τὰς ἄλλας ἀμώμους ϑυσίας ἀνά- 

03. γεῖν (Ποὺ. 12,5 35.). χατὰ δὲ τρίτον σημαινόμενον αὐτὸς ὁ ϑεὸς χαλεῖτα! 

τόπος τῷ περιέχειν μὲν τὰ ὅλα, περιέχεσθαι δὲ πρὸς μηδενὸς ἁπλῶς, 

χαὶ τῷ χαταφυγὴν τῶν συμπάντων αὐτὸν εἶναι, χαὶ ἐπειδήπερ αὐτός ἐστι 50 

04 χώρα ἑαυτοῦ, χεχωρηχὼς ξαυτὸν χαὶ ἐμφερήμενηος μόνῳ ἑαυτῷ. ἐγὼ 

μὲν οὖν οὔχ εἰμι τόπος, ἀλλ᾽ ἐν τόπῳ, χαὶ ἕχαστον τῶν ὄντων ὁμοίως" 

τὸ γὰρ περιεχόμενον διαφέρει τοῦ περιέχοντος, τὸ δὲ ϑεῖον ὑπ᾽ οὐδενὸς 

περιεχόμενον ἀναγχαίως ἐστὶν αὐτὸ τόπος ἑαυτοῦ. μαρτυρεῖ δέ μοι 

1 αἰσθήσεις ὡς ὁπάς Η ὠνομάζοντο ΠΕῊΡ ὦ ξαυτοῦ (ὃν 5. 5.) ἃ 

4 τοῦ εἰ ὄντος ΘῊΡ: τῶν εἰ ὄντων ΜΑ (5θὰ ν. Ἰΐη. 7) ὃ ροβί ὁ δὐά. γὰρ 

ΘΕῊΗΡ ἐν] ἐπὶ ΜᾺ θ. γεννητοῦ ΛΟῸΝ οὐϑένειαν Α 

γυγνώσχει α 8. διότι Εὶ ἀπολιπὼν ΠΕῊΡ 10 χαὶ οπῃ. Εὶ ὅτι ὁπ. 
ΘΗΡῚ ὑπήντησεν (ΗΠ, πὶ ἐν δά, Ο, ἐν τῷ ΕῊΡΝ 12 ἐχπεπληρωμένη 

ΘΟΕῊΡ 192. ἐχπεπλήρωχεν] ἀφῆχεν ὁσοηϊ, Μδηρ. 14. φησιν Εὶ τοῦ] τὸν 
15 μόνον ΠΕΠΡΝ ἀφῆκεν ΔΕΙ͂Ν ἀἄλλοϑι ΜᾺ διείρηται Ν: 

διήρηται Δ, εἴρηται οοἴετὶ Ν 17 αἰϊογαπὶ τὰ οἷὴ. (ΕῊΡΝ ἄλλα 
90. χαταφυγεῖν Α (οοτγ, ΠΟΘΒ50}.) εἶναι αὐτόν ἰτᾶηβροβ. ΕἯΡΝ, εἶναι χαὶ 

αὐτόν (ὦ 1 ἑαυτοῦ ΜΛΕΡΙΝ; αὐτοῦ ΟΠ ΡῚ, αὑτοῦ ΗΣ 2] μόνως αὐτῶ Ν, 

ἑαυτῷ μόνῳ ὁοηΐοῖο 22 οὖν οὐκ Μ: οὐνοῦτ᾽ (1. 6. οὐρανοῦ τ΄, υἱ νἱά.) Α, οὐχ 
ὁθίον Ν 24. ἀναγχαῖος ΑΡ ἐστὶ αὐτὸ οἴῃ. ἡ ἑαυτῶ Ν 

10--24. Ν᾽ (0]. 1ὅ0υ: λέγεται --- τόπος ἑαυτῶ, 18,19. εἵ, ΟἸφα. ΑἸοχ, Βίγοιῃ. Υ ΤῈ 

Ρ-. θ90 Ρ. 
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λόγιον τὸ χρησϑὲν ἐπὶ ᾿Αβραὰμ τόδε. ἦλθεν εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπεν 

αὐτῷ ὁ ϑεός: χαὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἰὸς τὸν τόπον μαχρόϑεν“ 

(ἄοη. 22,8. 4). ὃ ἐλϑὼν εἰς τὸν τόπον, εἰπέ μοι, μαχρόϑεν αὐτὸν εἶδεν; θ5 

ἀλλὰ μήποτε δυεῖν πραγμάτων ἐστὶν ὁμωνυμία διαφερήντων, ὧν τὸ μὲν 

δ ἕτερον ϑεῖός ἐστι λόγος, τὸ δὲ ἕτερην ὃ πρὸ τοῦ λόγου ϑεός. ὁ δὴ θῦ 

ξεναγηϑεὶς ὑπὸ σοφίας εἰς τὸν πρότερον ἀφιχνεῖται τόπον, εὑράμενος 

τῆς ἀρεσχείας χεφαλὴν χαὶ τέλος τὸν ϑεῖον λόγον, ἐν ᾧ γενόμενος οὐ 

φϑανει πρὸς τὸν χατὰ τὸ εἶνα! ϑεὼὸν ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ὁρᾷ μαχρόϑεν" 

μᾶλλον δὲ οὐδὲ πόρρωθεν αὐτὸν ἐχεῖνον θεωρεῖν ἱχανός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ 

10 μαχρὰν τὸν ϑεὸν εἶναι πάσης γενέσεως αὐτὸ μόνον ὁρᾷ χαὶ τὸ πορρω- μᾶχρ ) τάσης Ὑ Ξ μ κ᾿ ῦ πὸρβ 
τάτω τὴν χατάληψιν αὐτοῦ πάσης ἀνθρωπίνης διανοίας διῳχίσϑαι. 

μήποτε μέντοι γΞ οὐδὲ τόπον νῦν ἀλληγορῶν ἐπὶ τοῦ αἰτίου παρείληφεν, 67 

ἀλλ ἔστι τὸ δηλούμενον τοιοῦτον" οἦλθεν εἰς τὸν τόπον, χαὶ ἀναβλέψας 

τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν αὐτὸν τὸν τύπον, εἰς ὃν ἦλθε, μαχρὰν ὄντα τοῦ 

ι5 ἀχατηνομάστου χαὶ ἀρρήτου χαὶ χατὰ πάσας ἰδέας ἀχαταλήπτου ϑεοῦ. 

Ρ. 651 ΝΜ. (123.}} τούτων προδιωρισμένων, ὅταν εἰς Χαρράν, τὴν αἴσϑησιν,. ἔλθῃ 68 
ὁ ἀσκητής, οὑπαντὰᾷ τόπῳ“ (θη. 28,11), οὔτε τῷ ἐχπεπληρωμένῳ 

ὑπὸ σώματης ὕνητοῦ -- μετέχουσι Ἰὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ γηγενεῖς ἐχ- 

πεπληρωχήτες γώραν χαὶ τόπον τινὰ χατὰ τἀναγχαῖον ἐπέχοντες --- 
ν - , Ἁ , », ν ᾿ ν - - Η - 

50 οὔτε τῷ τρίτῳ χαὶ ἀρίστῳ, οὐ μόλις ἔννοιαν λαβεῖν ἦν ἂν ἐπὶ τοῦ 

φρέατος ποιηύμενον τὰς διατριβάς, ὃ προσηγορεύετο ὥρχος, ᾧ τὸ αὐτο- 

μαϑὲς τένος, Ἰσαάχ. ἐνδιχιτᾶται μηδέποτε τῆς πρὸς ϑεὸν πίστεως 

χαὶ ἀφανοῦς ὑπολήψεως ἀφιστάμενον, ἀλλὰ τῷ μέσῳ λόγῳ ϑείῳ, τὰ 

ἄριστα ὑφηγουμένῳ χαὶ ὅσα πρόσφορα τοῖς χαιροῖς ἀναδιδάσχοντι. οὐ 69 

35 Ἰὰρ ἀξιῶν ὁ ϑεὸς εἰς αἴσϑησιν ἔρχεσθαι τοὺς ἑαυτοῦ λόγους ἐπιχουρίας 

ἕνεχα τῶν φιλαρέτων ἀποστέλλει" οἱ δ᾽ ἰατρεύουσι χαὶ ἐχνοσηλΞξύουσι τὰ 
, ψυχῆς ἀρρωστήματα, παραινέσεις ἱερὰς ὥσπερ νόμους ἀχινήτους τιϑέντες 

Ι λόγιον ΜΑῈΡ, ἴῃ σὰ8, Ηἢ 1}: ἅγιον 6 (Η}}1,2 Ροβὶ ἐπὶ δαά. τοῦ (ΕῊΡ 

2 ρμοβὲ ὀφθαλμοῖς αὐ. αὐτοῦ ΘΟΕῊΡ 9 τὸν οἵω, Εὶ 4 δυεῖν ΑΓΕ: δυοῖν 
ΜῊΡ ὃ ϑεῖός ΜΑΡ": οἷός σδιογὶ πρὸ] περὶ Τγη. δὴ] δὲ 

ΘσΕῊΡ 6 τῆς σοφίας ΠΡ (τῆς οι. εἴίαπι 1.) εὑρήμενος ΕΗ}1,3 

9. οὐδὲ] οὐ τὸ] τῷ Εὶ 10 τὸ] τῷ ὶ 11 ἀνϑρωπίνης 
οἴ. ἃ διωχίσϑαι ΜῈ: διώχισται ΠῚΡ, διαχεῖσϑαι (ΠΗ, χεῖσθαι ἃ 

14 εἴδε ΜΑ αὐτὸν τὸν οἴη. ΝᾺ εἰσηλϑε ἃ ὃ πάτης ΜΑῸ 
17 δηίθ ὑπαντᾷ δά. οὐχ (ΕῊΡ 19. χατ᾽ ἀναγχαῖον ἡ 20 ἂν οπ!. 
ΘΕΗΡῚ 2] προσαγορεύεται Μ, προτηγόρευτος "ὶ 20 ὑφιστάμενον ἈΪ 

24 οὗ ΕΣ 25 ἀξιῶν (ΜΔηρ.): ἀπαξιῶν οσοὐά. ϑεὸς (αὐτὸς) σοπίεῖο 20 ἕνεχεν 

ΜΑ ἀποστελεῖ ΘΕῊΡ δὲ ΠΕΠΡ 
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χαὶ ἐπὶ τὰ τούτων γυμνάσια χαλοῦντες χαὶ τρόπον ἀλειπτῶν ἰσχὺν χαὶ 

τὸ. δύναμιν χαὶ ῥώμην ἀνανταγώνιστον ἐμφύοντες. δεόντως οὖν εἰς αἴσϑησιν 

ἐλϑὼν οὐχέτι ϑεῷ, λόγῳ δ᾽ ὑπαντᾷ ϑεοῦ, χαϑὰ χαὶ ὃ πάππος αὐτοῦ 

τῆς σοφίας ᾿Αβραάμ. λέγεται γάρ᾽ ,ἀπῆλϑε χύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν 
τῷ ᾿Αβραάμ, καὶ ᾿Αβραὰμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ“ (ἄ6η. 18,33)" 5 

δι᾿ οὗ συνάγεται τὸ λόγοις τοιούτοις ἐντυγχάνειν ἱεροῖς, ὧν ὁ πρὸ τῶν 

ὅλων ϑεὸς ἀπήλλαχται, μηχέτι τὰς ἀφ᾽ αὑτοῦ τείνων φαντασίας, ἀλλὰ 

1] τὰς ἀπὸ τῶν μεθ᾽ αὑτὸν δυνάμεων. ὑπερφυέστατα δ᾽ ἔχει τὸ μὴ φάναι 

ἐλϑεῖν εἰς τὸν τόπον, ἀλλ᾿ ἀπαντῆσαι τόπῳ: ἐχούσιον μὲν γὰρ τὸ 

ἔρχεσϑαι, τὸ δ᾽ ἀπαντᾶν πολλάχις ἀχούσιον, ἵν᾽ ἐξαπιναίως ὁ ϑεῖος λόγος 10 

ἐπιφαινόμενος ἀπροσδόχητον χαρὰν ἐλπίδος μείζονα ἐρήμῃ ψυχῇ συνο- 

δοιπορεῖν μέλλων προτείνῃ. χαὶ γὰρ Μωυσῆς ,ἐἐξάγει τὸν λαὸν εἰς τὴν 

συνάντησιν τοῦ ϑεοῦ“ (ἔχοά. 19,11), σαφῶς εἰδὼς ἐρχόμενον αὐτὸν 

ἀοράτως πρὸς τὰς ποϑούσας ψυχὰς ἐντυχεῖν αὐτῷ. 
12 (13.) Τὴν δ᾽ αἰτίαν ἐπιφέρει, δι’ ἣν τόπῳ ὑπήντησεν. ,ἔδυ“ γάρ 15 

φησιν ,ῳ0 ἥλιος“ (ἄοη. 28,11), οὐχ ὃ φαινόμενος οὗτος, ἀλλὰ τὸ τοῦ 

ἀοράτου χαὶ μεγίστου ϑεοῦ περιφεγγέστατον χαὶ περιαυγέστατον φῶς. 

τοῦϑ᾽ ὅταν μὲν ἐπιλάμψῃ διανοία, τὰ δεύτερα λόγων δύεται φέγγη, πολὺ 

δὲ μᾶλλον οἱ αἰσϑητοὶ τόποι πάντες ἐπισχιάζονται' ὅταν δ᾽ ἑτέρωσε 

τ8 χωρήσῃ, πάντ᾽ εὐθὺς ἀνίσχει χαὶ ἀνατέλλει. μὴ ϑαυμάσῃς δέ, εἰ ὃ᾽ 20 

ἥλιος χατὰ τοὺς τῆς ἀλληγορίας χανόνας ἐξομοιοῦται τῷ πατρὶ χαὶ ἥγε- 

μόνι τῶν συμπάντων: ϑεῷ γὰρ ὅμοιον πρὸς ἀλήθειαν μὲν οὐδέν, ἃ δὲ 

δόξῃ νενόμισται, δύο μόνα ἐστίν, ἀόρατόν τε χαὶ ὁρατόν, ψυχὴ μὲν 

τά ἀόρατον, ὁρατὸν δὲ ἥλιος. τὴν [ μὲν οὖν ψυχῆς ἐμφέρειαν δεδήλωχεν ρΡ. δ 

ἐν ἑτέροις εἰπών: ,ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον, χατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ 25 

ἐποίησεν αὐτόν“ (ὅση. 1,217), χαὶ ἐν τῷ χατὰ ἀνδροφόνων τεϑέντι νόμῳ 

πάλιν" ,8ὃ2 ἐχχέων αἴμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐχχυϑήσεται, 

1 ρτίιβ. χαὶ οπι. ΤΏΓΗ. ἄλειπτον (ἢ 2 χαὶ τρόπον ἀκαταγώνιστον (1Η} 

δώ (οἴη. μην) Ε ἐκφύοντες ΜΑΗ 8. δ᾽ ΜΑΗΞΡΈ; οιη. ΕΗ ΤΡῚ 
4 ἀπῆλθεν ὁ χύριος ΟΕΠΡ θ0 ἱερεῖς 1, πρὸ] πατὴρ οοπὶ. Οὐδ ἢ 
 ἀτ αὐτοῦ ΜᾺ 8 μεϑ’ ἑχυτῶν Ο, μεϑ᾽ αὑτὴν Τύτγη. δὲ ΘΕῊΗΡ 
9. τὸν οτῃ. (ἃ ἀλλὰ ΘΠΕΉΡ ὑπαντῆσαι Υ 10 ὑπαντᾶν ΠΕΠΡ 11 ἀπο- 
φαινόμενος ἩΡῚ 11. 12 μέλλων συνοδοιπορεῖν Εὶ 12. τὴν οα!. ΟΡ 15. δὲ 
ΘΕῊΡ 18 τοῦτο ΠΘΕῊΡ ἐπιλάμψει Ἰ, τὰ δεύτερα οπὶ. (ἢ 

τῶν λόγων Ρ πολλοὶ ΑΟΘῈΕ (οοτγ, Ηόοοβοι. ἰπ πιρ. Α) 19 ἑτέρως ΕῊΡ 

920 εἰ οἴη. ἃ (δάἀά. Πο0656}.} 9] τῆς οπι. ΟΠ ΡῊΡ ξομοιοῦνται ἃ 324 ὁ 

ἥλιος Εὶ 20 ἐποίησεν αὐτόν οἴη. ΜᾺ τεϑέντι ΜΕ: ταϑέντι ἀ, τιϑέντι ΟΡ", 

τίϑεται Η (86 ργίαβ α ἴῃ ταβ.) Ρ' 
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ὅτι ἐν εἰχόνι ϑεοῦ ἐποίησα τὸν ἀνϑρωπον“ (ἄφη. 9,0), τὴν δὲ ἡλίου 

διὰ συμβόλων μεμήνυχε. ῥάδιον δὲ χαὶ ἄλλως ἐξ ἐπιλογισμηῦ τοῦτο τ 

χατιδεῖν, ἐπειδὴ πρῶτον μὲν ὃ ϑεὸς φῶς ἐστι --- οχύριος γὰρ φωτισμός 

μου χαὶ σωτήρ μου“ ἐν ὕμνοις ἄδεται (Ῥβ4] τη. 20, 1) --- χαὶ οὐ μόνον 

ὅ φῶς, ἀλλὰ χαὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον, μᾶλλον δὲ παντὸς ἀρχε- 

τύπου πρεσβύτερον χαὶ ἀνώτερον, λόγον ἔχον παραδείγματος. τὸ μὲν 

γὰρ παράδειγμα ὃ πληρέστατος ἦν αὐτοῦ λόγος, φῶς --- ,εἶπε“ γάρ φησιν 

»ὗ θεός: γενέσϑω φῶς“ (θη. 1,3) ---, αὐτὸς δὲ οὐδενὶ τῶν γεγονότων 

ὅμοιος. ἔπειθ᾽ ὡς ἥλιος ἡμέραν χαὶ νύχτα διαχρίνει, οὕτως φησὶ τῦ 

ιΙο0 Μωυσῆς τὸν ϑεὸν φῶς χαὶ σχότος διατειχίσαι" «διεχώρισε γὰρ ὁ ϑεὸς 

ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχότους“ (θη. 1,4): ἄλλως 

τε ὡς ἥλιος ἀνατείλας τὰ χεχρυμμένα τῶν σωμάτων ἐπιδείχνυται, οὕτως 

χαὶ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα γεννήσας οὐ μόνον εἰς τοὐμφανὲς ἤγαγεν, ἀλλὰ 

χαὶ ἃ πρότερον οὐχ ἦν, ἐποίησεν, οὐ δημιουργὸς μόνον ἀλλὰ χαὶ χτίστης 

Ιό αὐτὸς ὦν. (14.) λέγεται δὲ πολλαχῶς χατὰ τὸν ἱερὸν λόγον ἐν ὑπο- 1 “1 

γοίαις ἥλιος, ἅπαξ μὲν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ὃν οἰχοδομοῦσιν ὡς πόλιν 

χαὶ χατασχευάζουσιν οἱ γένεσιν πρὸ τοῦ ἀγενήτου ϑεραπεύειν ἀναγχαζό- 

μενοι, ἐφ᾽ ὧν εἴρηται ὅτι ,ἠχοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραώ, τήν 

τε Πειϑώ“, τὸν λόγον αὖ τὸ πείθειν ἀνάχειται, ,χαὶ Ραμεσσή“, τὴν 

0 αἴσϑησιν, ὑφ᾽ ἧς ὥσπερ ὑπὸ σέων ἢ ψυχὴ διεσϑίεται --- ἑρμηνεύεται 

γὰρ σεισμὸς σητός ---, οχαὶ τὴν Ὧν“, τὸν νοῦν, ἣν ᾿Ἡλίου πόλιν ὠνό- 

μασεν (ἔχοά. 1,11), ἐπειδὴ χαϑάπερ ἥλιος τοῦ παντὸς ἡμῶν ὄγχου 

τὴν ἡγεμονίαν ἀνῆπται χαὶ τὰς αὑτοῦ δυνάμεις ὥσπερ ἀχτῖνας εἰς ὅλον 

τείνει. τὸν δὲ ἱερέα χαὶ ϑεραπευτὴν τοῦ νοῦ πενθερὸν ἐπιγράφεται πᾶς 78 

9 ὃ τὴν τοῦ σώματος πολιτείαν ἀναψάμενος, ὄνομα Ἰωσήφ. ,ἔδωχε“ γάρ 

φησιν οαὐτῷ τὴν ᾿Ασενὲϑ ϑυγατέρα [Πετεφρῇ ἱερέως ᾿Ἡλίου πόλεως“ 

1 ἐποίησε ΗἸ τὸν δὲ ἥλιον [᾿ 2 μεμήνυχεν Μ, μεμύνηχε ( 3. φωτισμός 

ΜΑ: φῶς ΘΕῊΡ 4 ἐν οἷν. (ἘῊΡ ὃ παντὸς οἵη. (ΠΡ ὅ. Ὁ πρεσβύτερον 

ἀρχετύπου ΘΕῊΡ Ἴ πληρέστατος} περιφεγγέστατος ν6] περιαυγέστατος εοὐηϊ. Μδῃρ. 
(ε΄. 8. 12) Ἴ. 8 εἶπε --- φῶς ΜΑ΄: οἵη. οοἰοτὶ 10 Μωυτῆς Α: Μωσῆς εοίοτὶ 
12 ὃ ἥλιος ΕῊΡ ἀνατείλας οἴη. (ΕῊΡ οὕτω ΗΡ 15. δὲ ὁπ]. 
ἙΕῊΡ τὸν ἱερὸν λόγον ΠΕῊΡ: Μωσὴῆν ΜᾺ 10 ὁ ἥλιος ΟΕῊΡ 
11 γένησιν Εὶ ἀγεννήτου οοὐά,. 18 ἐφ᾽ ἀφ᾽ 6! 19 Πει- 
ϑών (ἱ τὸν λόγον οη. ΜΑ ἱΡαμεσσή Μ: Ραμεσή Α, “Ραμεσσήν (ΕΒ, “Ῥαμε- 
σήν ΗΡ 20 σεῶν Μ: σαιῶν Α, σητῶν οεἰοτὶ δ᾽ ἐσϑίεται Α 
1] τὴν ὧν ΟΗΡ (811. ν ογαβ. ἴθ ΡῈ) 1,}: χτηνῶν σοίοτὶ ἡλιούπολιν οοαά, 
21, 232 ὠνόμασαν ΗΡ 2 τὴν οἴῃ. αὐτοῦ (510) ΜΑ: ἀφ᾽ αὑτοῦ 
εοἰογὶ 2 ἀναγραψάμενος Π ὩὉ αὐτῶ φησιν ΜᾺ Πεντεφρῇ ΔΝ 
ἡλιουπόλεως ΜᾺ 
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τ9 (θη. 41,45). } δεύτερον δὲ ἥλιον χαλεὶ συμβολιχῶς τὴν αἴσϑησιν, ἐπειδὴ ν. 655 Μ. 

τὰ αἰσϑητὰ πάντα δείχνυται διανοίᾳ. περὶ ἧς λελάληχεν ὦδε" ἀνέτειλεν 

ὁ ἥλιος αὐτῷ, ἡνίχα παρῆλϑε τὸ εἶδος τοῦ ϑεοῦ“ (θη. 32,31): τῷ τὰρ 

ὄντι ταῖς ἱερωτάταις ἰδέαις χαὶ ὡς ἄν εἰχόσιν ἀσωμάτοις ὅταν μηχέτ 

δυνώμεϑα συνδιατρίβειν, ἀλλ᾽ ἑτέρωσε τρεπόμενοι μεταχωρήσωμεν, ἄλλῳ 

φωτὶ τῷ χατὰ αἴσϑησιν χρώμεϑα σχότους πρὸς τὸν ὑγιῆ λόγον οὐδὲν 

[2 

80 ἁπλῶς διαφέροντι" ὅπερ ἀνατεῖλαν ὅρασιν μὲν χαὶ ἀχγήν, ἔτι δὲ γεῦσιν 

χαὶ ὄσφρησιν χαὶ ἁφὴν ὥσπερ χοιμωμένας ἀνήγειρε, φρύνησιν δὲ χαὶ 

διχαιοσύνην ἐπιστήμην τε χαὶ σοφίαν ἐγρηγορυίας εἰς ὕπνον ἔτρεψεν. 

81] οὗ χάριν ἀγνεύειν οὐδένα πρὸ ἑσπέρας φησὶν ὃ ἱερὸς λόγος (νὸν. 10 

11,24 4].) δύνασϑαι, τῆς διανοίας ὑπὸ τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν χινήσεων ἔτι 

παρευημερουμένης. ἄφυχτον δὲ χαὶ τοῖς ἱερεῦσι νόμον ἐν ταὐτῷ χαὶ 

Ἰνώμην ἀποφαινόμενος τίϑησιν, ἐπειδὰν λέγῃ οὐχ ἔδεται ἀπὸ τῶν 

ἁγίων, ἐὰν μὴ λούσηται τὸ σῶμα ὕδατι χαὶ δύῃ ὁ ἥλιος χαὶ γένηται 

83 χαϑαρός“ ([μεν. 22, 0. 1). δηλοῖ γὰρ σαφέστατα διὰ τούτων, ὅτι εὐαγὴς 18 

εἰσάπαν οὐδείς ἐστιν, ὡς ταῖς ἀγίαις χαὶ ἱεροπρεπέσι χρῆσϑαι τελεταῖς, 

ᾧ τὰς αἰσϑητὰς τοῦ ϑνητοῦ βίου λαμπρότητας ἔτι τετιμῆσϑαι συμβέβηχεν. 

εἰ δέ τις αὐτὰς οὐχ ἀποδέχεται, χατὰ τὸ ἀχόλουϑον τῷ φρονήσεως ἐπι- 

λάμπεται φέγγει, ὃι᾿ οὗ δυνήσεται τὰς τῶν χενῶν δοξῶν ἐχνίπτεσϑαι 

88 χαὶ ἀπολούεσϑαι χηλῖδας. ἣ τὸν ἥλιον αὐτὸν οὐχ ὁρᾶς, ὅτι τἀναντίχ 30 

χαὶ ἀνατέλλων χαὶ δυύμενος ἐργάζεται; ἐπειδὰν γὰρ ἀνίσχῃ, τὰ μὲν 

χατὰ γῆν ἅπαντα περιλάμπεται, τὰ δὲ χατ᾽ οὐρανὸν ἀποχρύπτεται" 

δύντος δ᾽ ἔμπαλιν οἱ μὲν ἀστέρες προφαίνονται, τὰ δὲ περίγεια συσχιά- 

84 ζεται. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐν ἡμῖν, ὅταν μὲν τὸ τῶν αἰσϑήσεων 

φέγγος ὡς ἥλιος ἀνατείλῃ, τὰς ὀλυμπίους χαὶ οὐρανίους ὡς ἀληϑῶς 25 

ἐπιστήμας χρύπτεσϑαι συμβέβηχεν. ὅταν δὲ πρὸς δυσμὰς γένηται, τὰς 

1 χαλεῖ ἥλιον ΟΕ ΠΡ 2 δείχνυσι (ΕἼΠΡ, [οτὲ. τοῖο (δὴ ἐπιδείχνυται "Ὁ οἵ, ὃ 91) 

διάνοια (Κ᾽ 2. ὁ οὗ. ΘΟΕΠΡ ἡ εἰχύόνα ΤΡ, εἰχότι Η3 ὃ συντρί- 

βειν Καὶ μετατρεπόμενοι (1ΠῈ 8. ἁφὴν χαὶ ὄσφρησιν (ΠῊΡ δὲ 5οτίρϑὶ: 

τε εοἠά. 9. διανοίας δηίο εἰς «αι. ἢἢ 10 οὐδὲν ἀπὸ ἑσπέρας 
πρὸς ΟΡῊΡ φησιν ὁ ἱερὸς λόγος (ἘῊΡ: φησὶ Μωσῆς ΜΑ 11 τῆς οὁπ|. 
ΘΠΕῈΡ 12 ἐπ᾿ αὐτῶ 10 ἔδετε Α 14 λούσητε οἱ ὕδασι Α 

10 ἅπαν ΜΟ6ῈΕΠ' οὐδὲ εἷς ΠΕῊΡ ὡς} ὃς Α χρῆσϑαι ΜΑ: μυῆσϑαι 
6, μυεῖσϑαι ΕῊΡ 11 ὦ, ἴὰαιὶ τὰ5. Οἱ (ςοηϊ. Μδηρ.): ὧν σρίοτὶ τὰς αἰσϑητὰς 

ΜΑΘ"; τὰς ἐσθῆτας οοίοτί, ταῖς αἰσϑηταῖς οἱ λαμπρότησι σοπὶ. δίαησ. λαμπρότητας 

τι β8ογρ5ὶ: λαμπρότητος α΄", λαμπρότητι εοἰογὶ 18. 19 ἐπιλάμπει Α 

19. φέγγει ΜΑ: φωτὶ οοἰοτὶ 20 καὶ ἀπολούεσϑαι οἴη. ΤΌΓΗ. ἣν 
τὰ ἐναντία ΗΡ 21] γὰρ ΜΑ: μὲν γὰρ σοίοτὶ ἀνγάσχη Ἄσοηϊοῖο 

95 δόναντος (ΕῊΡ Ὁ ἀποχρύπτεσϑαι (ἸΕΡ, ἐπιχρήπτεσϑαι Η δυσμαῖς ΔΗ 
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ἀστεροειδεστάτας χαὶ ϑειοτάτας ἀναφαίνεσθαι ἀρετῶν αὐγάς, ὅτε χαὶ 

χαϑαρὸς ὁ νοῦς ὑπὸ μηδενὸς χρυπτόμενος αἰσθητοῦ γίνεται. (1ῦ.) χατὰ 88 

δὲ τὸ τρίτον σημαινόμενον ἥλιον χαλεῖ τὸν ϑεῖον λόγον, τὸ τοῦ χατ᾽ 

οὐρανὸν περιπολοῦντος, ὡς πρότερον ἐλέχϑη, παράδειγμα, ἐφ᾽ οὖ λέγεται" 

οὗ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ, χαὶ χύριος 

ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα χαὶ [Γόμορρα ϑεῖον χαὶ πῦρ“ (ὅοη. 19, 23. 24). ὁ 80 

γὰρ τοῦ ϑεοῦ λόγος, ὅταν ἐπὶ τὸ γεῶδες ἡμῶν σύστημα ἀφίχηται, τοῖς 

μὲν ἀρετῆς συγγενέσι χαὶ πρὸς αὐτὴν ἀποχλίνουσιν ἀρήγει χαὶ βοηϑεῖ, 

ὡς χαταφυγὴν χαὶ σωτηρίαν αὐτοῖς πορίζειν παντελῆ, τοῖς δὲ ἀντιπάλοις 

ον 

10 ὄλεϑρον χαὶ φϑορὰν ἀνίατον ἐπιπέμπει. λέγεται δὲ χατὰ τέταρτον 81 

σημαινόμενον ἥλιος μὲν αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων ἡγεμών, ὡς εἶπον ἤδη, δι᾿ 

οὗ τὰ ἀνίχτα τῶν ἁμαρτημάτων ἀναχαλύπτεται συσχιάζεσθαι δοχηῦντα" 

4 ΝΜ,  πᾶντα γὰρ ὡς δυνατά, οὕτως χαὶ γνώριυα ϑεῷ. παρὸ χαὶ τοὺς χατα- 88 
Ρ ᾿ ᾿ 

λυϑέντας τῶν τύνων τῶν Ψψυχιχῶν, ἀχολάστως χαὶ λαγνίστερων ὁμιλοῦν- 

15 τας ταῖς νοῦ ϑυγατράσιν, αἰσϑήσεσιν, ὡς χαμαιτύπαις χαὶ πόρναις, 

ἐνδειχϑησομένους πρὸς ἥλιον ἄγει. φησὶ ἄρ᾽ ,χαὶ κατέλυσεν ὁ λαὸς 89 

ἐν Σαττὶν“ --- ἄχανϑαι δ᾽ ἑρμηνεύεται, παϑῶν χεντούντων χαὶ τιτρω- 

σχόντων ψυχὴν σύμβολον ---᾿ οχαὶ ἐβεβηλώϑη“ φησίν ,,ἐἐχπορνεῦσαι εἰς 

τὰς ϑυγατέρας Μωαβ“ --- αἱ δέ εἰσιν αἱ αἰσϑήσεις, χεχλημέναι νοῦ 

0 θυγατέρες: Μωὰβ γὰρ ἐχ πατρὸς ἑρμηνεύεται ---, χαὶ προστίϑησι" ,λάβε 

πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ λαοῦ χαὶ παραδειγμάτισον τῷ χυρίῳ ἀπέναντι 

τοῦ ἡλίου, χαὶ ἀποστραφήσεται ὀργὴ χυρίου ἀπὸ ᾿Ισραήλ΄ (Νυπι. 20, 

1.4). οὐ γὰρ μόνον τὰ χεχρυμμένα τῶν ἀδιχημάτων ἐμφανῆ γενέσϑαι 90 

βουλόμενος ταῖς ἡλιαχαῖς περιέλαμψεν ἀχτῖσιν, ἀλλὰ χαὶ διὰ συμβόλων 

35 ἥλιον τὸν πατέρα τῶν ὅλων ἐχάλεσεν, ᾧ πάντα προῦπτα χαὶ ὅσα ἐν 

μυχοῖς τῆς διανοίας ἀοράτως ἐπιτελεῖται" γενομένων δ᾽ ἐμφανῶν ἵλεώ 

Ι χαὶ ϑειοτάτας οη. (ΕἘῊΡ 2. αἰσϑητὸς Τατη. γίνεται ἰπ τα8. Ρ. γέ- 
γνήται ΔΕ ὃ δὲ τὸ ΟΡ: τὸ ΜΑ, δὲ ΕῊ αἰ. τὸ Ηὖ: τὸν οοἰοτγὶ ὁ ἐξηλ- 

ϑεν ὁ ἥλιος ΜΑ (864 ν. αιδοκῖ, ἴῃ (θη. ΓΝ 8 5]) τῆς γῆς Ρ Σηγώρ ΑΡ" 
Σιγώρ ΜΗ (ι νἱά. οοττγ.) (Ρ}), Σοὲρ (Κ᾽ ἴ ἀφίκηται σύστημα ἡμῶν Εὶ 
8 αὐτὴν ΜΑ: ἀρετὴν οοἰθτὶ 10 χατὰ ΜΑ; χαὶ χατὰ ορίετὶ 11 ροξὲ ὅλων 
δά. ϑεὸς χαὶ ΠΕῊΡ 12 συσχιάζεσϑαι δοχοῦντα ἀναχαλύπτεται (ἸΕΠΡ 

13 οὕτω ἃ χαὶ ΡΘΓ ΘΙΓΟΓΘΙΏ ὁπ. δίδησ, 15,14. χαταλυϑέντων οοπίοϊο 

τόνων τῶν ψυχιχῶν ΜΑΡ": ὄντων ψυχικῶς σοἴοτὶ 14 χαὶ δΔηΐο ἀχολάστως δε}, 
ΟΕῊΡ λαγνέστερον ἃ 15 τοῦ νοῦ ΘΕῊΡ χαμαιτύποις Υὶ 

Ροβί πόρναις ἀἀα, τοῦ νοῦ (ἱ, ταβ, 4 ᾿ἰπ|, 'π Η 11 Σαττίοις Ε, Σαττεὶν Μαηρ. 
((ΧΧῚ) δὲ ἘῊΡ ἑρμηνεύονται (ΒῊΡ, ροβὲ παϑῶν ἱγαηβρος. ἩΡ 
19. ὃ ΘΕῊΡ αἰτογυιη αἱ ον, ΠΘΕῊΡ , νη ΜΑΡΞ; οἠν. ὁρίοεὶ 
20 μόνα Η 20 ἀοράτοις ΟΕΡ δὲ ἩΡ λεών ΗΡ 
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91 φησιν ἔσεσθαι τὸν μόνον ἵλεω. διὰ τί; ὅτι, ἐὰν ὑπολαβοῦσα διάνοια 

λήσεσϑαι τὸ ϑεῖον ἀδιχοῦσα, ὡς μὴ πάντα χαϑορᾶν δυνάμενον, χρύφα 

χαὶ ἐν μυχοῖς διαμαρτάνῃ χαὶ μετὰ ταῦτα εἴτ᾽ ἐξ αὑτῆς εἴτε χαὶ ὕφη- 

γησαμένου τινὸς ἐννοήσῃ, ὅτι ἀμήχανον ἄδηλον εἶναί τι τῷ ϑεῷ. χαὶ 

ἑαυτὴν χαὶ τὰς ἑαυτῆς πράξεις ἁπάσας ἀναπτύξῃ χαὶ εἰς μέσον προενε]- 9 

χοῦσα χαϑάπερ εἰς ἡλιαχὸν φῶς ἐπιδείξηται τῷ τῶν ὅλων ἐπισχόπῳ 

φήσασα μετανοεῖν ἐφ᾽ οἷς πρότερον ἀγνώμονι γνώμῃ χρωμένη χαχῶς 
ἐδόξαζε --- μηδὲν γὰρ ἄδηλον, γνώριμα δὲ χαὶ δῆλα πάντα, οὐ τὰ πρα- 

χϑέντα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐλπιζόμενα χατὰ πολλὴν περιουσίαν ὑπάρχειν 
αὐτῷ ---, χεχάϑαρται χαὶ ὠφέληται χαὶ τὸν ἐφεστῶτα χολαστὴν ἔλεγχον 10 

ἡμέρωχεν ὀργῇ διχαία χρώμενον, εἰ τὸ μετανοεῖν ἀδελφὸν νεώτερον ὃν 

93 τοῦ μηδ᾽ ὅλως ἁμαρτεῖν ἀποδέχεται. (10.) φαίνεται μέντοι χαὶ ἑτέρωϑι 

χατὰ σύμβολον ἐπὶ τοῦ αἰτίου τὸν ἥλιον παραλαμβάνων, ὡς ἐν τῷ γτρα- 

φέντι νόμῳ περὶ τῶν ἐπ᾽ ἐνεχύροις δανειζόντων: λέγε τὸν νόμον: , ἐὰν 

ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλησίον, πρὸ δυσμῶν ἡλίου ἀπο- 15 

δώσεις αὐτῷ" ἔστι γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ μόνον, τοῦτο τὸ ἱμάτιον 

ἀσχημοσύνης αὐτοῦ. ἐν τίνι χοιμηϑήσεται; ἐὰν οὖν χαταβοήσῃ πρὸς 

98 μέ, εἰσαχούσομαι αὐτοῦ: ἐλεήμων γάρ εἰμι“ (Εχοά. 22, 20. 21). ἀρ᾽ 

οὐχ ἄξιον τοὺς οἰομένους τὴν τοσαύτην σπουδὴν εἶναι τῷ νομοϑέτῃ περὶ 

ἀμπεχόνης, εἰ χαὶ μὴ ὀνειδίζειν, ἀλλά τοί γε ὑπομιμνήσχειν φάσχηντας" 30 

τί λέγετε, ὦ γενναῖοι; ὃ τῶν ὅλων χτίστης χαὶ ἡγεμὼν ἐλεήμονα ἑαυτὸν 

ἐφ᾽ οὕτως εὐτελοῦς πράγματος, ἱματύίυ μὴ ἀποδηϑέντος χρεώστῃ 

94 πρὸς δανειστοῦ, χαλεῖ; τὸ μέγεθος χαϑάπαξ τῆς ἀρετῆς τοῦ πάντα μ. 6835 ΜΝ. 

1 γενέσϑαι Ροβί ἵλεω (λεὼν ΗΡῚ) δὰ. τῶ λαῶ ΘΕῊΡ 8 ἐν --- αἰί. χαὶ 

οι. α ταῦτ᾽ (ΟΕ εἴτ᾽ ΜΑ: εἴτε καὶ οσοίοτὶ αὑτῆς Η3: αὐτῆς οοἰοτὶ 
4 ἐννοήσει τῷ οἷν, ΕῊΡ σ΄ ἀναπτύξει Α΄ ὅ. 0 προενεγχοῦσα 
ΘΕῊΉΡ: ἐνεγχοῦσα ΝΑ θ φῶς ΜΑ: φέγγος οοίοτίὶ ἐπιδείξη τὰ Ρ, ἀποδείξαι 

ταῦτα ἃ ὁ 8 πάντα χαὶ δῆλα ΟΕ ῊΡ 10 χεχάϑαρται οἴη. Α (αι, Ἠ 6568.) 
ἀπολέλουται ὁοοπὶ. Μδηρ, 11 διχαίω (ΤΗΡ χρώμενος α εἰ) ὃς Η͂, 

οἵη, ἃ ὃν οἴῃ. 13 ἁμαρτεῖν] ἁμαρτάνειν ὃν Α ἀπωϑεῖται τοὶ (μὴ 
ἀποδέχεται (86. διάνοια) σοπϊοῖο, ἀξ 1ἴπ. 11 (μὴ) διχαίᾳ Ἰ6ρ. 14 ροβὲ νόμω κᾳ(ά,. ἐνο- 
ρῶ (ΕΠ, ἐν ὦ Ρ(Ε}) ἐπ᾿ οἵα. (ἘῊΡ λέγεται Ε, λέγειν Η3 

10 αὐτῶ ΜΑ: αὐτό ΘΕῊΡ αὐτὸ ΗἸΙ, τοῦτο τὸ ὁοχ ΠΧΧ βεγρβὶ (οἵ. δά 

8 101. 109): τὸ Α; τᾶβ., ἢ τὸ Ρι, τοῦτο ςοίοτὶ 11 τῆς ἀσχημοσύνης Α 

δηΐθ ἐν δἀἀ. χαὶ ΑΡΞ οὖν ΜΑΡΞ:; οἵη. οοἰοτὶ 20 ἀμπεχόνην Ε΄, (οτί. 
τροΐθ 21 ὁ ΜΑ: ὅτι ΕΉ!ΡῚ, ὅτε ὁ (ΠΗΞΡ3 22 μὴ οῃ. ΗἸΡΙ 

χρέος τὸ (1, χρέους τοῦ Ο 28 δανειστὴν ΟΕ ΡΙῚ χαλεῖ] παρέχει 
ὁοπἰοἰοὈδι δοίο τὸ αὐ, τῶν νρ, ἃ χαϑάπαξ ΘΟΕΉΗ͂Ρ; οι. ΜΑ 

τὰ πάντα Η3 
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μεγάλου ϑεοῦ μὴ συνεωραχότων τοιαῦτ᾽ ἐστὶν ὑπολαμβάνειν χαὶ τὴν 

ἀνθρωπίνην μιχρολογίαν τῇ ἀγενήτῳ καὶ ἀφϑάρτῳ χαὶ πλήρει μαχαριό- 

τητος χαὶ εὐδαιμονίας φύσει παρὰ ϑέμιν χαὶ δίχην προσνέμοντων. τί 95 

γὰρ ἄτοπον ποιοῦσιν οἵ τὰ ῥύσια χατέχοντες δανεισταὶ παρ᾽ αὑτοῖς, 
ἄχρις ἂν τὰ ἴδια ἀναπράξωνται; πένητες οἱ χρεῶσται, φήσει τις ἴσως, 

χαὶ ἄξιον ἐλεεῖν αὐτούς. εἶτ᾽ οὐχ ἄμεινον ἦν γράψαι νόμον, δι᾿ οὗ 

τούτους ἐρανιοῦσι μᾶλλον ἢ χρεώστας ἀποφανοῦσιν ἣ ἐπ᾽ ἐνεχύροις 

τοῦ δανείζειν χωλύσουσιν; ὃ δὲ ἐφεὶς οὐχ ἄν εἰχότως ἐπὶ τοῖς ἃ 

ἔλαβον πρὸ χαιροῦ μὴ προιεμένοις δυσχεραίνοι ὡς ἀσεβοῦσι. πενίας δ᾽ 90 

10 εἰς αὐτά τις ἐλϑών, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὰ πέρατα καὶ ῥάχιον ἕν ἀμπεχό- 

μενος δανειστὰς χαινοὺς ἐπάγεται τὸν ἀπὸ τῶν ὁρώντων παρεὶς ἔλεον, 

ὃς τοῖς χεχρημένοις ταῖς τοιαύταις χαχοπραγίαις χατ᾽ οἰχίαν χαὶ παρ᾽ 

ἱεροῖς χαὶ ἐν ἀγορᾷ καὶ πανταχοῦ προχέχυται; νυνὶ δὲ χαὶ ὃ μόνον 97 

εἶχε προχάλυμμα αἰδοῦς, ᾧ τὰ τῆς φύσεως ἀπόρρητα συνεσχίαζε, τοῦτο 

15 φέρων προὔτεινε" ῥύσιον ὑπὲρ τίνος, εἰπέ μοι; ἢ ὑπὲρ ἑτέρας ἀμείνονος 

ἐσθῆτος; τροφῆς μὲν γὰρ ἀναγχαίας ἄπορος οὐδείς, ἄχρις ἂν πηγαὶ μὲν 

ἀναβλύζωσι, ποταμοὶ δὲ χείμαρροι πλημμυρῶσι, γῆ δὲ τοὺς ἐτησίους 

ἀναδιδῷ χαρπούς. οὕτω δὲ ἢ βαϑύπλουτός τις ἣ λίαν ὠμὸς ὃ δανειστής, 98 

ὡς ἢ τετράδραχμον, τάχα δὲ καὶ ἔλαττον ἐθέλειν τῳ συμβαλεῖν ἢ οὕτω 

0 πενιχρῷ δανείζειν ἀλλὰ μὴ χαρίζεσθαι, ἢ ὃ μόνον ἣν ἱμάτιον ἐχείνῳ 

λαμβάνειν ἐνέχυρον, ὅπερ ἑτέρῳ ὀνόματι λωποδυτεῖν εἰχύτως ἄν λέγοιτο; 

οι 

Ι μὴ δάά. Η3 Ροβί συνεωραχότων «4, μηδὲ συνορώντων ΘΕῊΡ ἐστὶ τοϊαῦϑ᾽ 
ΘΠΕΡῊΡ Ὡ μιχρολογίαν Δ: σμιχρολογίαν οοἰοτὶ ἀγεννήτω Α(Ε 3. προσνεμόντων 

ΘΟΕΗΡ: προσνέμειν ΜᾺ 4. αὑτοῖς Π2: αὐτοῖς οσοἰοτὶ ὃ ἴδια τί διαπράξονται ἃ 

οὕτη Γᾶ8. ροβί δι φησί τις (ΚΕ Ὁ ἐλεεῖν οοττ, ἰῃ ἑλεῖν Ρ Ροϑί οὐχ 

δα. εὔλογον καὶ ΠΕῊΡ Ἵ τούτοις ΚὙΥ ἀποφαινοῦσιν (510) ΜΑ 

ἢ οὐ. ΜΑ 5. τοῦ] τὸ οσοηϊοῖο χωλύσουσιν ΜΑΘΕΡ: χωλῦσαι Ἡ, χωλύει 

Μωυσῆς εὐοπϊοῖο ἀφεὶς Α 9. προιέμενος ΟἸΗΙΡ 10. 11 ἐναμπεχό- 
μενος 1,ἦν, ἀμπεχόμενος (οιη. ἕν) ΗΡῚ 11 ἐπάξεται οοπὶ. Μδηρ. ἔλαιον Α 

12 ὃς ΕΦῚΗ: οἷς εοἰογὶ δηΐθ χατ᾽ δὲ, ἃ (ἷΕ᾿, τὰβ. ἴθ ἩΡ 12 ἱεραῖς Α 
πανταχῇ ὅμοιον 14. τούτω 15 ἣν 11 ἀνα- 
βλύζωσι ΘΕῊΡ: ἀναβλύωσι ΜΑ ποταμοὶ δὲ ΜΑΡΞ (χείμαρροι δα 1): ποταμῶν 

χείμαρροι δὲ ΘΕῊΡ!", ρμοϑὶ δὲ δῇ. ποταμῶν Η (εἰ. ΗΞ3) ΡῚ, ποταμοὶ δὲ αὐϑιγενεῖς τε χαὶ 

χείμαρροι εοπΐ. Μδηγ. πλημυρῶσι ἃ 18 ἀναδιδῷ δογίρ5ὶ: ἀναδίδωσι 

εοάα. οὕτως ΘἙῊΡ φιλόπλουτός σοπίοϊο Ρτα5 ἢ] ἡ Ν 
Ροβί ὠμὸς δἀὰ. καὶ Α, ἢ λίαν σκαιὸς (ΠΕ ῊΡ 19 ὡς ἢ] ὡσεὶ Η3, ὥστε ν 

τετράδι δραχμῶν (μὴ) ἐθέλειν τπᾶ1|6 Μδηρ. οὕτως ΟΝ 20 πε- 

νιχρῶς ΠΕῊΡ ὅμοιον ἱμάτιον ἐχείνω ἙἙῊΡ ; ἐχείνω ἱμάτιον ΜΑ 

21 ὁ περαιτέρω Α λωποδοτεῖν (ἱ 

ῬὨΙοπΐβ ορατα τοὶ, ΠΙ. 18 
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χαὶ γὰρ λωποδύταις ἔϑος ἀπαμπίσχουσι τὰς μὲν ἐσθῆτας ἀφαιρεῖσθαι, 

99 γυμνοὺς δὲ τοὺς ἔχοντας ἀποφαίνειν. διὰ τί δὲ νυχτὸς μὲν χαὶ τοῦ μὴ 

ἀνείμονά τινα χοιμηϑῆναι προὐνόησεν, ἡμέρας δὲ χαὶ τοῦ μὴ ἐγρηγορότα 

γυμνὸν ἀσχημονεῖν οὐχέϑ᾽ ὁμοίως ἐφρόντισεν; ἢ οὐ νυχτὶ μὲν χαὶ 

σχότῳ χρύπτεται πάντα, ὡς ἧττον ἢ μηδ᾽ ὅλως αἰδεῖσϑαι, ἡμέρᾳ δὲ 5 

100 χαὶ φωτὶ ἀναχαλύπτεται, ὡς τότε μᾶλλον ἐρυϑριᾶν ἀναγχάζεσϑαι; διὰ τί 

δ᾽ οὐ διδόναι τὸ ἱμάτιον, ἀλλ᾽ ἀποδιδόναι προσέταξεν: ἀπόδοσις γὰρ 

ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις γίνεται, τὰ δ᾽ ἐνέχυρα τῶν δεδανειχότων μᾶλλον ἢ τῶν 

δεδανεισμένων ἐστίν. ἐχεῖνο δὲ οὐχ ἐννοεῖς, ὅτι λαβόντι τῷ χρεώστῃ 

πρόσχοιτον τὸ ἱμάτιον οὐ προσέταξε μεϑ᾽ ἡμέραν περιελεῖν ἀναστάντι 10 

101 χαὶ χομίσαι τῷ δανειστῇ; χαὶ μὴν τῷ γε τῆς ἑρμηνείας ἰδιοτρύπῳ χαὶ 

ὃ βραδύτατος ἕτερόν τι τοῦ ῥητοῦ χατανοεῖν ἄν  προαχϑείη" μᾶλλον ρΡ. 650 ΜΝ. 

τὰρ ἀφορισμῷ ἢἣ παραινέσει ἔοιχε τὸ διάταγμα. παραινῶν μὲν γὰρ 

εἶπεν ἄν τις" τὸ ἐνεχυρασϑὲν ἱμάτιον, ἐὰν τοῦτ᾽ ἢ μόνον τῷ χρεώστῃ, 

πρὸ ἑσπέρας ἀπόδος, ἵν᾿ ἔχῃ νύχτωρ ἀμπέχεσϑαι, ἀφοριζόμενος ὃὲ 15 

οὕτως, ὡς νῦν ἔχει" , ἔστι γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ μόνον. τοῦτο τὸ 

ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ: ἐν τίνι χοιμηϑήσεται“ (Εχοά. 22, 21); 

10) (11.) ταῦτα μὲν δὴ χαὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς τῆς ῥητῆς πραγματείας 

σοφιστὰς χαὶ λίαν τὰς ὀφρῦς ἀνεσπαχότας εἰρήσϑω, λέγωμεν δὲ ἡμεῖς 
ἑπόμενοι τοῖς ἀλληγορίας νόμοις τὰ πρέποντα περὶ τούτων. φαμὲν 590 

τοίνυν λόγου σύμβολον ἱμάτιον εἶναι. τάς τε Ἰὰρ ἀπὸ χρυμοῦ χαὶ ϑαλ- 

ποὺς εἰωϑυίας τῷ σώματι χατασχήπτειν βλάβας ἐσθὴς ἀπωϑεῖται χαὶ 

ἐπισχιάζει τὰ τῆς φύσεως ἀπόρρητα χαὶ ἔστιν ἁρμόττων σώματι χόσμος 

108 ἣ ἀμπεχόνη. χατὰ τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ ἀνθρώπῳ λόγος 

1. 2. χαὶ γὰρ --- τοὺς οτῃ. Εὶ ἀπαμφίσχουσι ( 2 οἴχοντας ΕῊ (Ρ") ΑἸ1. δὲ) 
δὴ 1, μὴ οι. Εὶ ὃ ἡμέρα α ἡ ἢ οὐ] ἣ οὖν ΗἹΡ, οἷον 1, 
0 ποτὲ διότι Εὶ 1 δὲ ΘΕῊΡ 8 δὲ ΟΕῊΡ 9 ἐστίν ΑΘῈ: 
εἰσίν ΜῊΡ τῷ λαβόντι ἰγαηβρ. ΗΡ 10. 11 περιελεῖν ἀναστάντι χαὶ (καὶ οἵη. Α) 

ΜΑ: πάλιν ορἰεγὶ, πάλιν ἀναστάντι σοῃΐοῖο 11 ἰδίω τρόπω 12 βρα- 
δύτητος 1,}, βραδύτερος 1," προσαχϑείη ΗΡ 18 ἐοιχὸς (ἰ, ἔοιχεν δηΐδ 

ἢ {γαηϑροβ. Η 14 ἐνεχυριασϑὲν τοῦτ᾽ ἡ Μ: τουτὶ ἡ, τοῦτο ἦ οοἰοτὶ 
15 πρὸς ΛΗΡ ἑσπέραν ἀπόδοσ, ἰὰπὶ ταβ, 2. 11{|. Ε; ἀπόδοσιν 1,3 
ἔχοι ΘΕῊΡ 106. ροβὶ ἔχει υἱά. αὐ, ἀποδώσεις αὐτῷ Ροβέ ῥγίιι5 
τοῦτο αὐά, τὸ ΘΕῊΡ τὸ Αἱ οἷ, σοίογὶ 11 αὐτῶ ΘΕῊΡ 
19 εἰρῆσϑαι ρτῖιι5 Ρ, εἰρήσεω Εὶ λέγωμεν Μ: λέγομεν οοίοτὶ δὲ Α: δὴ 
Μ, γὰρ σοίοτὶ 20 τοῖς] τοῖς τῆς Α 21] τὸ ἱμάτιον Ρ Ροβί ἀπὸ γ88. 2--- 

πε. ἃ χρύους ΠΕῊΡ 22) εἰωθείας Ε χατασχήπτει 20 ἐπι- 

σχιάζεται ἃ ἁρμόττον α χόσμου 34 ἡ οὐ. ΘΕῊΡ ἀμπεχο- 

μένη ἀνὺρωπίνω α 
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δώρημα χάλλιστον ἐδύόϑη παρὰ ϑεοῦ, πρῶτον μὲν χατὰ τῶν νεωτερι- 

ζόντων εἰς αὐτὸν ὅπλον ἀμυντήριον --- ὡς γὰρ τῶν ἄλλων ἕχαστον 

ζῴων ἢ φύσις οἰχείοις ἔρχεσιν ὠχύρωσε, δι᾿ ὧν τοὺς ἐπιχειροῦντας 
ἀδιχεῖν ἀποχρούσεται, χαὶ ἀνθρώπῳ μέγιστον ἔρυμα χαὶ φρουρὰν ἀχα- 

ϑαίρετον λόγον δέδωχεν, οὗ χραταιῶς οἴα πανοπλίας ἐνειλημμένος 

οἰχεῖον χαὶ προσφυέστατον ἕξει δορυφόρον" τούτῳ δὲ προαγωνιστῇ χρώ- 

μενος δυνήσεται τὰς ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιφερομένας ἀπωϑεῖσθϑαι 

ζημίας --- δεύτερον δὲ χαὶ αἰσχύνης χαὶ ὀνειδῶν ἀναγχαιότατον περί- 104 

βλημα --- δεινὸς γὰρ συγχρύψαι χαὶ συσχιάσαι τὰς ἁμαρτίας τῶν 

1ιὸ ἀνθρώπων λόγος ---, τρίτον ὃδὃὲ πρὸς ὅλου τοῦ βίου χόσμον: ὁ γὰρ 

βελτιῶν ἕχαστον χαὶ πάντα ἄγων ἐπὶ τὸ χρεῖττον οὗτός ἐστιν. ἀλλὰ 10Ὁ 

Ἰάρ εἰσι λῶβαί τινες χαὶ χῆρες ἀνθρώπων, οἷ χαὶ τὸν λόγον ἐνεχυρά- 

ζουσιν ἀφαιρούμενοι τοὺς ἔχοντας χαί, συναυξῆσαι δέον, ὅλον ὑποτέμ- 

γηνται, χαϑάπερ οἱ τὰ τῶν πολεμίων διῃγοῦντες χωρία χαὶ τόν τε σῖτον 

15 χαὶ τὸν ἄλλον χαρπὸν φϑείρειν ἐπιχειροῦντες, ὃς ἀφεϑεὶς μεγάλη τοῖς 

χρησαμένοις ἄν ὄνησις ἦν. πόλεμος οὖν ἐστιν ἐνίοις ἄσπονδος χαὶ 10 

ἀκήρυχτος πρὸς τὴν λογιχὴν φύσιν, οἵτινες τὰς βλάστας αὐτῆς ἀποχεί- 

ρουσιν ἐν χρῷ χαὶ τὰς πρώτας ἐπιφύσεις ἐχϑλίβουσιν, ἄγονον χαὶ 

στεῖραν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χαλῶν ἐπιτηδευμάτων ἀπεργαζόμενοι. ὁρμῶ- 101 
0 σαν γὰρ ἔστιν ὅτε πρὸς παιδείχν ἀχατασχέτῳ ῥύμῃ χαὶ πληχϑεῖσαν 

ἔρωτι τῶν φιλοσοφίας θεωρημάτων ὑπὸ βασχανίας καὶ φϑόνου δείσαντες, 

μὴ μεγάλα πνεύσασα χαὶ ἐπὶ μήχιστον ἀρϑεῖσα τὰς γλισχρολογίας 

αὐτῶν χαὶ πιϑανὰς χατὰ τῆς ἀληϑείας εὑρέσεις ἐπιχλύσῃ χειμάρρου 

τρόπον, ἑτέρωσε ταῖς ἑαυτῶν χαχοτεχνίαις τὴν φορὰν ἔτρεψαν, εἰς 

θ81 Μ. βαναύσους χαὶ [ ἀνελευϑέρους τέχνας μετοχετευσάμενοι" πολλάχις δὲ χαὶ 

[-2}} 

ὥ αὐτὸν οπ|., ὅπλον 58 μαθοὶ Εὶ ἢ οἰχείαις ΗΞ ἔρχεσιν ΜΑ: ἄλχεσιν 

ΠΕΗ͂Ρ, ἀλκαῖς Η: ὦ, 4 τοὺς χειρῶν ἄρχοντας ἀδίχων Οχοη. (]], Νον! 143 
4 ἀποχρούεσϑθαι (Ε ὃ ἔδωχεν ΠΕῊΡ πανοπλία Εὶ ἀνειλημμένος 

ΘΕΡῊ Ὁ ροβὶ οἰχεῖον δἰ. μὲν (ΒῊΡ ἢ ἀπὸ] ἐπὶ Εὶ φερομένας Η 

8. αἰσχῶν εοπὶ. Ναηρ. 10 ὁ λόγος ΘῊΡ ὅλου. ΕΡ (ἑοπΐ. Νίαηρ.): ὅλον 

ἐρίθτὶ 11 χρείττων Εὶ 12 χῆρες ΗΡ: χῆραι οσοίοτὶ οἵ χαὶ] αἵ 

ΜᾺ 12. 12. ἐνεχυριάζουσιν ΔΕ 19 ἀφαιρούμεναι ἡ Ὁ ὃ:71 8 

16 χρησομένοις σοη]οῖ0 ἑνίοις ἐστὶν ΠΕῊΡ 18 χρόνω (ΤῊ 

τὰς οἴῃ. 19. 20 ὁρμώσης οἱ πληχϑείσης οοηὶ. ΟὍΒη 20. ροβὶ παιδείαν 
αὐά. τὴν ἱερὰν ΟΕῊΡ 21 τῶν] τῆς ΗἸΡ, οτ. Μαῃρ. Ροβί φιλοσοφίας 
δὐὰ, ἀληϑοῦς ΘΠΕῊΡ ὑπὸ} ἣ τὰς Α βασχάνου Η 22 μεγάλη 

ΘΕῊΡ γλισχρολογίας ΜΑΡΞ (τουΐ. Νίδῃρ,): αἰσχρολογίας οδίοτὶ 28. πιθανὰς} 

τϑβ. 2 Ππ|.. δεινὰς α εὑρέσεις ἀπίο χατὰ ἰγδηβροβ. ΠΕῊΡ ἐπιχλύσει ἃ 

24 δῃίε ταῖς δα. δὲ ΡΗῚ αὐτῶν ΜΑ 

105 



228 ΡΗΙΓΠΟΝΙΒ 

ἀμβλώσαντες χαὶ ἐπιφράξαντες ἀργὸν τὸ μεγαλοφυὲς χατέλιπον, ὥσπερ 

βαϑύγειον χαὶ εὐδαίμονα γῆν ὀρφανῶν παίδων ἐπίτροποι χαχοὶ χέρσον, 

καὶ οὐχ ἠδέσϑησαν οἱ πάντων ἀνηλεέστατοι τὸ μόνον ἱμάτιον ἀνϑρώ- 

που περισυλῶντες, λόγον: ,,ἔἔστι“ γάρ φησι οτοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ 

108 μόνον“ (Εχοά. 22, 27). τί πλὴν ὃ λόγος; ὥσπερ γὰρ ἵππου τὸ χρε- ὃ 

μετίζειν ἴδιον χαὶ τὸ ὑλαχτεῖν χυνὸς χαὶ βοὸς τὸ μυχᾶσϑαι χαὶ τὸ 

ὠρύεσϑαι λέοντος, οὕτω χαὶ ἀνθρώπου τὸ λέγειν χαὶ αὐτὸς ὁ λόγος. 

τοῦτον γὰρ ἔρυμα, περίβλημα, πανοπλίαν, τεῖχος τὸ ζῷον τὸ ϑεοφιλέστα- 

109 τον, ὁ ἄνϑρωπος, ἐχ πάντων ἴδιον χεχάρπωται. (18.) διὸ χαὶ ἐπι- 

φέρει" τοῦτο τὸ ἱμάτιον αὐτὸ μόνον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ“ (Εχοΐ. 22, ι΄ 
21). τίς ἄλλος γὰρ οὕτως τὰ ὀνείδη χαὶ τὰ αἴσχη τοῦ βίου συσχιάζει 

χαὶ συγχρύπτει, ὡς λόγος; ἀμαϑία μὲν γὰρ ἀλόγου φύσεως συγγενὲς 

"0 αἴσχος, παιδεία δὲ ἀδελφὸν λόγου, χόσμος οἰχεῖος. ,ἐν τίνι οὖν χοι- 

μηϑήσεται“, τουτέστιν ἠρεμήσει χαὶ διαναπαύσεται ἄνθρωπος, πλὴν 

ἐν λόγῳ; λόγος γὰρ τὸ βαρυποτμότατον ἡμῶν γένος ἐπιχουφίζει. ὥσπερ 15 

οὖν τοὺς λύπαις ἢ φόβοις ἤ τισιν ἄλλοις χαχοῖς πιεσϑέντας εὐμένεια 

χαὶ συνήϑεια χαὶ δεξιότης φίλων πολλάχις ἐθεράπευσεν, οὕτως οὐ 

πολλάχις ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ βαρύτατον ἄχϑος, ὅπερ ἐπιτιϑέασιν ἡμῖν αἴ τε 
τοῦ συνδέτου σώματος ἀνάγχαι χαὶ αἱ τῶν ἔξωϑεν χατασχηπτόντων 

1 ἀπροόρατοι συντυχίαι, μόνος ὃ ἀλεξίχαχος λόγος ἀπωϑεῖται. φῇλος γὰρ Ἃ 

χαὶ γνώριμος χαὶ συνήϑης χαὶ ἑταῖρος ἡμῖν ἐστιν, ἐνδεδεμένος, μᾶλλον 

δὲ ἡρμοσμένος χαὶ ἡνωμένος χόλλῃ τινὲ φύσεως ἀλύτῳ χαὶ ἀοράτῳ. διὰ 

τοῦτο χαὶ προλέγει τὰ συνοίσοντα χαὶ συμβάντος τινὸς ἀβουλήτου πάρεστιν 

αὐτοχέλευστος βοηϑήσων, οὐ τὴν ἑτέραν φέρων μόνον ὠφέλειαν, ἣν ὃ 
"2 μὴ δρῶν σύμβουλος ἢ ὃ συναγωνιστὴς ἥσυχος, ἀλλ᾽ ἀμφοτέρας. οὐ γὰρ Ὁ 

ἡμίεργον ἐπιτετήδευχε δύναμιν, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ὁλόχληρον: ὅς 

8 ἀνηλέστατοι Ρ 3... 4 ἀνθρώπου ἱμάτιον ἰγᾶη5ροβΒ. (ΠΕῊΡ 4 περιαλόν- 

τες δ ὁ οὐ, ΘῊΡ ὥσπερ ΜΑ: ὡς οοἰοτὶ 1 οὕτως ΠΕῊΡ 

8 τοῦτο ἴ, πανοπλία Καὶ Ρτίαβ τὸ οἵη. ΠΕῊΡ, ᾳυο οτμΐββο ἴοτγί. ἰορ. 
ζῴων Ι0 τὸ ΜΑ: οι. οοίοτὶ ἡ αὐτὸ Μ: αὐτῷ (ΕἘῊΡ, οὔ. α 

11 ἄλλος Μδηρ.: χαλῶς οοὐά., γὰρ ἄλλος σοηΐοῖο, πἰϑὶ ρμοίΐι8 χαλῶς 56ε]. 

12 ἀμαϑεία ἃ 14 ὁ ἄνϑρωπος Ο 1 βαρυπονώτατον ΟΕ ῊΡ 10 γοῦν 
οσοπίοίο τοὺς] ταῖς Η 11 συνήϑεια Μαπρ.: συνέχεια σοαά, φίλου ΟΕ! 
18 ἀλλὰ εἰς τὸ ΜΑ αἰεὶ ν τε οἵη. ΘΕῊΡ 20 ἀνεξίχαχος α 

21 ἐνδεδυμένος (ἱ 22 χάλλει α ἀρρήχτῳ οοπὶ. Μαηρ. 23. χαὶ 

οἴῃ. Εὶ ἀβουλήτω ἡ 24 βοηϑήσει Α ἑτέρων ΜᾺ 
μόνον φέρων ἱγᾶηβροβ. ΟΕῊΡ 20 ἢ] ἦν ὁ α (ἴαδῃρ.): ὁ μὴ δσοίογὶ 
ἀλλὰ Ἐ, ἀλλὰ χαὶ ἃ 20 μέλεσιν (ὦ 
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18, χἂν σφαλῇ πείρας ἐν οἷς διανοεῖται ἣ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, [ἢ] ἐπὶ 

τὸ τρίτον ἀφιχνεῖται βοήϑημα, παρηγορίαν. φάρμαχον γὰρ ὡς τραυ- 

μάτων, χαὶ ψυχῆς παϑῶν ὁ λόγος ἐστὶ σωτήριον, ὃν «πρὸ δυσμῶν 

ἡλίου“ φησὶ δεῖν ὁ νομοϑέτης ἀποδοῦναι (Εχοά. 29, 26), τουτέστι 

πρὶν τὰς τοῦ μεγίστου χαὶ ἐπιφανεστάτου ϑεοῦ χαταδῦναι περιλαμπεστά- 

τας αὐγάς, ἃς δι᾿ ἔλεον τοῦ γένους ἡμῶν εἰς νοῦν τὸν ἀνθρώπινον 
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οὐρανόϑεν ἀποστέλλει. παραμένοντος γὰρ ἐν ψυχῇ τοῦ ϑεοειδεστάτου 118 
᾿ " , Ε ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , ΄ ,» χαὶ ἀσωμάτου φωτὸς ἀποδώσομεν τὸν ἐνεχυρασϑέντα λόγον, ὡς ἱμάτιον, 

ἵν᾽ ἐγγένηται τῷ λαβόντι τὸ ἴδιον ἀνθρώπου χτῆμα τήν τε αἰσχύνην 

10 τοῦ βίου περιστεῖλαι χαὶ τῆς ϑείας ἀπόνασϑαι δωρεᾶς χαὶ μετ᾽ ἠρεμίας 

». 638 Ν. ἀναπαύσασϑαι παρουσία τοιούτου συμβούλου [ χαὶ προασπιστοῦ τάξιν 

ἣν ἐτάχϑη μηδέποτε λείψοντος. ἕως οὖν ἔτι σοι τὸ ἱερὸν φέγγος ὃ 14 

ϑεὸς ἀχτινοβολεῖ, σπούδασον ἐν ἡμέρᾳ τὸ ῥύσιον ἀποδοῦναι τῷ χυρίῳ" 

δύντος Ἰάρ, ὡς πᾶσα Αἴγυπτος (Εχοά. 10, 21), ψηλαφητὸν ἕξεις σχότος 

18 τὸν αἰῶνα χαὶ πληχϑεὶς ἀορασίᾳ χαὶ ἀγνοίᾳ. ὧν ἐδόχεις ἐπιχρατεῖν 

πάντων ἀφαιρεϑήσῃ, πρὸς τοῦ βλέποντος ᾿Ισραήλ, ὃν ἐρρυσίαζες ἀδού- 

λωτὸν ὄντα φύσει, δουλούμενος ἀνάγχῃ. (19). τοῦτον δὴ τὸν δόλιχον 115 

ἀπεμηχύναμεν οὐχ ἄλλου τοῦ χάριν ἢ τοῦ διδάξαι, ὅτι ἢ ἀσχητιχὴ 
διάνοια χινήσεσιν ἀνωμάλοις πρός τε εὐφορίαν χαὶ τοὐναντίον χρωμένη 

30 χαὶ τρόπον τινὰ ἀνιοῦσα χαὶ χατιοῦσα συνεχῶς, ὅταν μὲν εὐφορῇ χαὶ 

πρὸς τὸ ὕψος αἴρηται, ταῖς ἀρχετύποις χαὶ ἀσωμάτοις ἀχτῖσι τῆς λογι- 

χῆς πηγῆς τοῦ τελεσφύρου ϑεοῦ περιλάμπεται, ὅταν δὲ χαταβαίνῃ χαὶ 

ἀφορῇ, ταῖς ἐχείνων εἰχόσιν, ἀϑανάτοις λόγοις, οὗς χαλεῖν ἔϑος ἀγγέ- 

λους. διὸ χαὶ νῦν φησιν’ ἀπήντησε τόπῳ ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος“ 110 

5 (ὅοη. 28,11). ὅταν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀπολίπωσιν αἵ τοῦ ϑεοῦ αὐγαί, 

δι’ ὦν σαφέσταται αἱ τῶν πραγμάτων γίνονται χαταλήφψεις, ἀνατέλλει 

Ι χἄἂν] χαὶ ἃ σφαλεῖ ἃ ἔργων ἃ ἢ 560]. Μδηρ. 2 τὸ 
οἴη. ΑΡ γὰρ οα, Ρ ὃ πρὸς ΕΠ} 4 δεῖν ὁ νομοϑέτης ΘΕῊΗΡ: 

Μωυσῆς (Μωσῆς Α) δεῖν ΜΑ ὃ ροβὲ μεγίστου δά, ἡλίου ΜᾺ θ ἡμῶν 
οτὰ. ἴ, ἄνθρωπον (ἱ Ἵ οὐρανὸν (ἱΕΡ, νοῦν Η, 860 τΤυγβυβ ἀε]. 
8 χαὶ ἀσωμάτου οἴῃ, ({(ἘῊΡ ἐνεχυριασϑέντα α 9 ἵνα ΘΕῊΡ 

11 παρουσίᾳ οἴω. ἃ τοῦ τοιούτου ΑΚ συμβόλου ΠΡ 12 λείψαντος 
ΑΡ, λήψαντος ἃ 14 δύναντος Ρ5, δυνατός Α (οοτγ, ΗΟ650}.) πᾶσαν Ρ 

ἀψηλάφητον Α ἕξεις ΑΗ": ἕξει οοἰογὶ 18. 16 πάντων ἀποχρατεῖν (1ΕῊΡ 
10 ἀφαιρήσει ΜΑ ἐρρυσίαζεις (ὑ: ἐρυσίαζες οοἰοτὶ 18 του] δὴ ΟΕῊ", δεῖν 

ΡΕὴ 20 καὶ χατιοῦσα οτῃ. [, 291 τὸ οα. ΟΕῊΡ 22 πηγῆς] 
αὐγῆς σοηϊ. δῃρ. 28 ἀφορᾷ ΜΑΡ: εἰχότι Π3, χινήσεσιν ΤΌτΓΩ. 
24. ὑπήντησε ν 20. αἱ τῶν --- καταλήψεις ὁπ|. Α 
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τὸ δεύτερον χαὶ ἀσϑενέστερον λόγων, οὐχέτι πραγμάτων, φέγγος, 

χαϑάπερ χαὶ ἐν τὠδε τῷ χόσμῳ’ σελήνη γὰρ τὰ δευτερεῖα ἡλίου 

φερομένη χαταδύντος ἐχείνου φῶς ἀμυδρότερον ἐπὶ τὴν τὴν ἀποστέλλει. 

11 χαὶ τὸ ὑπαντᾶν μέντοι τύπῳ ἢ λόγῳ τοῖς μὴ δυναμένοις τὸν πρὸ 

τόπου χαὶ λόγου ϑεὸν ἰδεῖν αὐταρχεστάτη δωρεά, διότι τὴν ψυχὴν ὃ 

ἀφώτιστον εἰσάπαν οὐχ ἔσχον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἄχρατον ἐχεῖνο φέγγος 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἔδυ, τὸ χεχραμένον ἐχαρπώσαντο. ,,ιτοῖς γὰρ υἱοῖς ᾿Ισραὴλ 

φῶς ἦν ἐν πᾶσιν οἷς χατεγίνοντος, φησὶν ἐν Ἐξαγωγῇ (10, 23), ὡς 

νύχτα χαὶ σχότος ἀεὶ πεφυγαδεῦσϑαι, μεϑ᾽ ὧν οἱ τὰ ψυχῆς ὄμματα 

πρὸ τῶν σώματος πεπηρωμένοι ζῶσιν, ἀρετῆς αὐγὰς οὐχ εἰδότες. 10 

118 ἔνιοι ὃξὲ ἥλιον μὲν ὑποτοπήσαντες εἰρῆσϑαι νυνὶ συμβολιχῶς αἴσϑησίν 

τε χαὶ νοῦν, τὰ νενομισμένα χαϑ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς εἶναι χριτήρια, τόπον 

δὲ τὸν ϑεῖον λόγον, οὕτως ἐξεδέξαντο᾽ ἀπήντησεν ὁ ἀσχητὴς λόγῳ 

19 ϑείῳ δύντος τοῦ ϑνητοῦ χαὶ ἀνθρωπίνου φέγγους. ἄχρι μὲν γὰρ ὁ 

γοῦς τὰ νοητὰ χαὶ τὰ αἰσϑητὰ αἴσϑησις οἴεται παγίως χαταλαμβαάνειν 16 

χαὶ ἄνω περιπολεῖν, μαχρὰν ὃ ϑεῖος λόγος ἀφέστηχεν᾽ ἐπειδὰν δ᾽ 

ἑχάτερον ἀσϑένειαν ὁμολογήσῃ τὴν ἑαυτοῦ χαὶ τρόπον τινὰ χαταδύσει 
χρησάμενον ἀποχρυφϑῇ, προύπαντᾷ δεξιούμενος εὐθὺς ὁ ἔφεδρος 

ἀσχητιχῆς ψυχῆς ὀρϑὸς λόγος ἑαυτὴν | μὲν ἀπογινωσχούσης, τὸν δὲ μ. 689 Ν. 

ἐπιφοιτῶντα ἔξωϑεν ἀφανῶς ἀναμενούσης. 30 
120 (20.) Φησὶ τοίνυν ἑξῆς ὅτι ,ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίϑων τοῦ τόπου 

χαὶ ἔϑηχε πρὸς χεφαλῆς αὐτοῦ, χαὶ ἐχοιμήϑη ἐν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ᾽ 

(ἄοη. 23,11). ϑαυμάσαι ἄν τις οὐ μόνον τὴν ἐν ὑπονοίαις πραγμα- 
τείαν χαὶ φυσιολογίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὴν ῥητὴν πρὸς πόνου χαὶ 

121 χαρτερίας μελέτην ὑφήγησιν. οὐ γὰρ ἀξιοῖ τὸν ἀρετῆς ἐπιμελούμενον 25 

ἁβροδιαίτῳ βίῳ χρῆσϑαι χαὶ τρυφᾶν ζηλοῦντα τὰς τῶν λεγομένων μὲν 

εὐδαιμόνων πρὸς ἀλήϑειαν δὲ χαχοδαιμονίας 1εμύντων σπουδάς τε χαὶ 

1 λόγος αἱ νἱὰ. (3 2 τῶδε τῶ ΜΑ(": τῷ δεχάτω Ε((1}), τῶ δὲ (ἴὰπ| τῶ αὐά, Η 3) 

χάτω ΠΡ, βεὰ δὲ ταγβυβ 46]. Ρ ὃ. ἐπὶ γῆς ΟΕῊΡ 4 τὸ] τὸν Ρ 

τὸν ὁΠ. Α 8 ἦν δηΐίο φῶς αῦ. Α, οτῃ, (ἱ ἐξόδω (ΙΕΠΡ 
8 τὰ] τὰ τῆς Εὶ 10 πεπυρωμένοι ἃ 11 δὲ] μὲν Εὶ 19. τὸ Εὶ 

14. δύναντος ΟΕΠΡ ἄχρις Ε 14, 10 ὁ νοῦς ΝΑ: οὐρανοῦ οοἰοτὶ, οὗ ὃ 
νοῦς Νίαησ. 18 νοητὰ χαὶ τὰ οτη. ΜᾺ χαὶ τὰ οτῃ, , 

χαὶ Μδηρ: ἢ ΘΕῊΡ αἰσϑήσει ΜᾺ 11 ἑχάτερος ἡ καταδύση 
ΗΡ 18 χρησάμενος Δα ἀποχρυφῇ ΑΕῊΡ προσυπαντᾶ Ι,, 
ὁ οἵ. ΕῊΡ φαιδρὸς ἃ 19 ἀσχητὴς ὁ ὀρϑὸς ΘΠΕῊΡ ἑαυτῆς 
24. ροβὶ ῥητὴν δᾷαά. ἢ ΟΕ, ἡ Ρ(Η ἢ) πόνους Δί"), πόνον Τύτγη. 25 τὸν] 
τῆς Ε 20 βίῳ οἴῃ. Α (Δἀ4. Ποθ80}}.) 
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φιλοτιμίας, οἷς πᾶς ὁ βίος ὕπνος χαὶ ἐνύπνιόν ἐστι χατὰ τὸν ἱερώτατον 

νομοϑέτην. οὗτοι μεϑ᾽ ἡμέραν, ὅταν τὰ ἐν διχαστηρίοις χαὶ βουλευ- 122 

τηρίοις χαὶ ϑεάτροις χαὶ πανταχοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀδιχήματα διεξέλ- 

ϑωσιν, οἴχαδε ἀφιχνοῦνται τὸν ἑαυτῶν οἶχον, οἱ δυστυχεῖς. χαταστρέ- 

ψοντες, οὐ τὸν τῶν οἰχοδομημάτων, ἀλλὰ τὸν συμφυᾶ τῆς ψυχῆς οἶχον, 

τὸ σῶμα, τροφὰς ἀμέτρους χαὶ ἐπαλλήλους εἰσφέροντες χαὶ πολὺν 

ἄχρατον ἄρδοντες, ἕως (ἄν) βύϑιος μὲν ὃ λογισμὸς οἴχηται, τὰ δ᾽ ὑπὸ 

Ἰαστέρα πλησμονῆς ἔχγονα πάϑη διαναστάντα, λύττῃ χρώμενα ἀχα- 

ϑέχτῳ, προσπεσόντα χαὶ ἐμπλαχέντα τοῖς ἐπιτυχοῦσι, τὸν πολὺν οἶστρον 
ι0 ἀπερυγόντα λωφήσῃ. νύχτωρ δέ, ὁπότε χαιρὸς εἴη πρὸς χοῖτον τρα- 133 

πέσϑαι, πολυτελεῖς χλίνας χαὶ εὐανϑεστάτας στρωμνὰς εὐτρεπισάμενοι 

μαλαχῶς σφόδρα χαταχλίνονται, τὴν γυναιχῶν ἐχμιμούμενοι τρυφήν, 

αἷς ἢ φύσις ἐπέτρεψεν ἀνειμένῃ χρῆσϑαι διαίτῃ, παρὸ χαὶ τὸ σῶμα 

τοῦ μαλϑαχωτέρου χόμματος ὃ τεχνίτης χαὶ ποιητὴς αὐταῖς εἰργάζετο. 

16 τοιοῦτος οὐδεὶς γνώριμος τοῦ ἱεροῦ λόγου, ἀλλ᾿ οἱ πρὸς ἀλήϑειαν 124 

ἄνδρες, σωφροσύνης χαὶ χοσμιότητος χαὶ αἰδοῦς ἐρασταί, ἐγχράτειαν, 

ὀλιγοδεΐαν, χαρτερίαν ὥσπερ χρηπῖδας τινας ὅλου τοῦ βίου χαταβεβλη- 

μένοι, ψυχῆς ἀσφαλεῖς ὑποδρόμους, οἷς ἀχινδύνως χαὶ βεβαίως ἐνορμιεῖται, 

χρημάτων χαὶ ἡδονῆς χαὶ δόξης χρείττους, σιτίων χαὶ ποτῶν χαὶ αὐτὸ 

0 μόνον τῶν ἀναγχαίων, ἐφ᾽ ὅσον μὴ νεωτερίζειν ἄρχεται λιμός, ὑπερόπται, 

πεῖναν δέχεσϑαι χαὶ δίψαν ϑάλπος τε χαὶ χρύος χαὶ ὅσα ἄλλα δυσχαρ- 

τέρητα ὑπὲρ ἀρετῆς χτήσεως ἑτοιμότατοι, ζηλωταὶ τῶν ἐὐποριστοτά- 

τῶν, ὡς μηδ᾽ ἐπ᾽ εὐτελεῖ χλαίνῃ ποτὲ δυσωπηϑῆναι, τοὐναντίον δὲ τὰς 

πολυτελεῖς ὄνειδος χαὶ μεγάλην τοῦ βίου ζημίαν νομίσαι. τούτοις πολυ- 1325 

[2 

3 νομοϑέτην ΟΕῊΡ: Μωυσῆν ΜᾺ ὥ, ὃ χαὶ βουλευτηρίοις οἵη. 3. πρὸς] 
χαὶ πρὸς ΟΕῊ:Ξ 3, 4 πρὸς --ο ἑαυτῶν οι. ΠΡ, δά, ἱπ τὴρ. ΗΞΡ2, Η3 οἱΐδιη ᾿υίογα 
πάρ ἃ ᾿ἴη, 2 ἂν ὅταν. 4(. τὸν] τῶν Ρ ἑαυτὸν ἃ ἀ, 5. χατα- 

στρέψοντες Η: ἐπιστρέψοντες σοἰοτὶ θ τρυφὰς ΟΕ): εἰσφοροῦντες 

ΘΕΗΡ Ἴ ἕως] ἕως οὗ ΗΡ ἂν δὐαϊάϊ οἴχεται Ρ 

8 διαστάντα 1], ὁρώμενα 8, 9 ρμοβὶ ἀχαϑέχτῳ αὐά. χαὶ (ΣΕῊΡ 

9. ἐμπεσόντα Εὶ συμπλαχέντα ἢ 10 ἀπερυγόντα 86τίρ5ὶ: ἀπερύγοντα ΠΕῊΡ, 

ἀπερύχοντα ΜΑΡΞ, ἀπερεύγοντα γο] ἐπαπερυγόντα ὁοοπὶ. Μδηρ. δέ οἵη. ΘΕῊ!Ρ 

χοίτην ἃ 12 ἐχμιμουμένη 15 οὐδὲ εἷς ΟΕῊΡ τοῦ ἱεροῦ λό- 

του ΘΕΡΉΡ:; ἐστι Μωυσέως (Μωυσέος Α) ΜΑ 11 ὀλιγοδέειαν ΜῊΡ 
18 ἱπποδρόμους Α (ὁοὐτγ. ΗΟΘ50}}.) οἷς] οὖς Ε 18 ἐνορμεῖται ἃ 

19 ροβίγϑιη πη χαὶ οἵ, ΟΠ, πλὴν σοπίοῖο 20 λιμοῦ ΜΑΡΞ 20. 21 ὑπερόπται 

καὶ δείψαν 1, (δίψης ΤΌΓΩΗ,) 21 δέχεσϑαι οἵη. ΘΕῊΡ δίψος ΜᾺ ϑάλπους 
τε χαὶ χρύους ΤΌγη. κρυμὸν Δ, ἰοτγί, τοοίθ (εἴ. 8 102) 22 ἑτοιμότατοι Οἰη. 

ΠΡ 22, 28 εὐποριστάτων (ΤΕΡ 24. μεγάλην] ζάλην ἃ (οοττ. ΠΟ 656}.) 
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τελής μέν ἐστι χλίνη μαλαχὸν ἔδαφος, στρωμνὴ δὲ ϑάμνοι, πόαι, 
βοτάναι, φύλλων πολλὴ χύσις, τὰ ὃὲ πρὸς χεφαλῇς λίϑοι τινὲς ἢ 

βραχεῖς γεώλοφοι τοῦ ἐσοπέδου [ μιχρὸν ἀνέχοντες. τὸν βίον τοῦτον μ. 640 ΜΝ. 

οἱ μὲν τρυφῶντες σχληροδίαιτον χαλοῦσιν, οἱ ὃὲ πρὸς χαλοχαἀγαϑίαν 

ζῶντες ἥδιστον ὀνομάζουσιν’ ἀνδράσι γὰρ οὐ λεγομένοις ἀλλ᾽ οὖσιν ὄντως ὃ 

120 ἐφαρμόζει. οὐχ ὁρᾷς, ὅτι χαὶ νῦν βασιλιχαῖς ὅλαις χαὶ παρασχευαῖς 

περιουσιάζοντα τὸν ἀϑλητὴν τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων εἰσάγει γαμευ- 

νοῦντα χαὶ λίϑῳ προσχεφαλαίῳ χρώμενον χαὶ μιχρὸν ὕστερον ἐν ταῖς 

εὐχαῖς ἄρτον χαὶ ἱμάτιον, τὸν φύσεως πλοῦτον, αἰτούμενον (θη. 28, 20), 

ἐπειδὴ τὸν ἐν ταῖς χεναῖς δόξαις ἐχλεύαζεν ἀεὶ χαὶ τοὺς ϑαυμαστιχῶς 10 

ἔχοντας αὐτοῦ χατεχερτόμει; οὗτός ἐστι παράδειγμα ἀρχέτυπον ἀσχητι- 

[217 χῆς ψυχῆς, ἐχτεϑηλυσμένῳ χαὶ ἀνδρογύνῳ παντὶ πολέμιος. (21.) ὃ 

μὲν οὖν (τοῦ) φιλοπόνου χαὶ φιλαρέτου πρόχειρος ἔπαινος εἴρηται, τὸ 

δὲ χατὰ σύμβολον μηνυόμενον ἐρευνητέον. εἰδέναι δὲ νῦν προσήχει, 

ὅτι ὃ ϑεῖος τόπος χαὶ ἢ ἱερὰ χώρα πλήρης ἀσωμάτων ἐστὶ λόγων" 15 

128 ψυχαὶ δ᾽ εἰσὶν ἀϑάνατοι οἱ λόγοι οὗτοι. τούτων δὴ τῶν λόγων ἕνα 

λαβών, ἀριστίνδην ἐπιλεγόμενος τὸν ἀνωτάτω χαὶ ὡσανεὶ σώματος 

ἡνωμένου χεφαλὴν πλησίον ἱδρύεται διανοίας τῆς ἑαυτοῦ (θη. 28, 11)" 

χαὶ γὰρ αὕτη τρόπον τινὰ τῆς ψυχῆς ἐστι χεφαλή. ποιεῖ δὲ τοῦτο 

πρόφασιν μὲν ὡς χοιμησόμενος, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὡς ἀναπαυσόμενος ἐπὶ 320 

λόγῳ ϑείῳ χαὶ σύμπαντα ἑαυτοῦ τὸν βίον χουφότατον ἄχϑος ἐπαναϑή- 

129 σων ἐχείνῳ. ὁ δὲ ἄσμενος ἐπαχούει χαὶ δέχεται τὸν ἀϑλητὴν ὡς 

φοιτητὴν ἐσόμενον τὸ πρῶτον, εἶϑ᾽ ὅταν αὐτοῦ τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς 

φύσεως ἀποδέξηται, χειροδοτεῖ τρόπον ἀλείπτου χαὶ πρὸς τὰ γυμνάσια 

χαλεῖ, χαὶ διερειδόμενος παλαίειν ἀναγχάζει, μέχρις ἄν ἀνανταγώνιστον 25 

1 ὁμαλὸν οοπὶ. Μδῃκ, στρωμνοὶ Ε δὲ οἴῃ, ΜᾺ Ὡ βοτάναι μοβὲ 

χύσις ἰγᾶηβροβ. ἩΡ πολλῶν ΗΡ χεφαλῆς Α (ὁοηΐϊ. Νδῃρ.): κιφὲ Ε, χεφαλὴν 
οσοοτὶ (εἴ. ὃ 4) 3. μιχρὸν] λοιμιχὴ (οοτγ. ΠΟΘΒ6}.) 4 τρυφῶντε Εὶ 
ὅ νομίζουσιν οσοπὶ. δηρ. ἀλλὰ ΘΠΕῊΡ οὕτως Α, οὗτος Ν 6 ἐφαρμό- 
ζειν ΕῊΡ, ἐφαρμόζων Τατγη. αὐλαῖς ΜΑ 10 ἐχλεύαζεν ΠΠ: ἐχλεύασαν Α. 

ἐχλεύασεν εἐδίοτὶ 12 ἐκτεϑηλυσμένος Α (οοττ, Ηοθ56},.), ἐχτεϑηλυμένω ΠΡ 

χαὶ ἀνδρογύνω ΜΑΡΞ; οἱ. οσοἰοτὶ πόλεμος 15. τοῦ δϑεϊαὶ 

τὸ Βογίρβὶ: τὸν οσοσὰ, 14 χατὰ] τὸ ἡ ἑρμηνευτέον (ἢ εἴ γε χαὶ 

νῦν 15 λόγων ο. ΠΕῊΡ 16 δέ ΘΕῊΡ 11 ἐπιλεγόμενον ΔΕ 
11, 18 σώματι ἡνωμένον 18 χεφαλὴν ΤΌτγη.: χεφαλῆς οοἀά, πλουσίου Α 
(εοτγ, ἨΌ650}.) τῆς οῃ. Ρ 19 τοῦτο οἵη, (ΠΕῊΡ 20 χοιμηϑησόμενος 
ΘΕῊΡ 22 ὑπαχούει ΘΕΠΡ 28 εἶτα ΟΕ ῊΉΡ 34. χειροδετεῖ οοηΐ.  γί- 

ἰοηθδοῖ δὰ ΡΙαΐῖ, Μοτ, μ. ὅδῦ, συγχροτεῖ Μδηρ.., ἰοτί, γϑοίθ 20 ἂν οὐ. ΟἸΕΉΡ 
ἀνταγώνιστον Α( 
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αὐτῷ ῥώμην ἐγχατασχευάσῃ, τὰ ὦτα ϑείαις ἐπιπνοίαις μεταβαλὼν εἰς 

ὄμματα χαὶ χαλέσας αὐτὸν μεταχαραχϑέντα χαινὸν τύπον ᾿Ισραήλ, 

δρῶντα. τότε χαὶ τὸν νιχητήριον ἐπιτίθησιν αὐτῷ στέφανον. ὁ δὲ 130 

στέφανος ἔχτοπον ἔχει χαὶ ξένον χαὶ ἴσως οὐχ εὔφημον ὄνομα" χαλεῖται 
δ γὰρ ὑπὸ τοῦ ἀγωνοθέτου νάρχα. λέγεται γὰρ ὅτι ,ἐνάρχησε τὸ πλάτος“ 

(θη. 82, 25), βραβείων χαὶ χηρυγμάτων χαὶ τῶν ἐν τιμαῖς ἁπάντων 

θαυμασιώτατον ἀριστεῖον: εἰ γὰρ ἣ δυνάμεως ἀχαϑαιρέτου ψυχὴ 131] 

μεταλαβοῦσα χαὶ τελειωϑεῖσα ἐν ἄϑλοις ἀρετῶν χαὶ ἐπὶ τὸν ὅρον αὐτὸν 

ἀφιχομένη τοῦ χαλοῦ μὴ πρὸς ὕψος ὑπὸ μεγαλαυχίας ἀρϑείη μηδ᾽ 
10 ἀχροβατοῦσα ἐπιχομπάζοι, ὡς ἀρτίοις ποσὶ μαχρὰ βαίνειν δυναμένη, 

». 641 ΝΜ. ναρχήσειε δὲ χαὶ [ σταλείη τὸ εὐρυνϑὲν οἰήσει πλάτος, εἶθ᾽ ἐχουσίως 
ὑποσχελίσασα ἑαυτὴν χωλεύοι, τῶν ἀσωμάτων ὅπως ὑστερίζοι 

φύσεων, ἧττᾶσϑαι δοχοῦσα νιχηφορήσει. τὸ γὰρ πρεσβείων ἐξί- 132 

στασῦαι Ἰνώμῃ μᾶλλον (ἢ) ἀνάγχῃ τοῖς ἀμείνοσιν λυσιτελέστατον 

15 νενόμισται, ἐπεὶ χαὶ τὰ δευτερεῖα τῶν ἐν τῷδε τῷ ἀγῶνι τιϑεμένων 

ἀϑλων τὰ πρῶτα τῶν ἐν ἑτέροις ἀξιώματος μεγέϑει πλεῖστον ὅσον 

ὑπερβάλλει. 

(22.) Τὸ μὲν δὴ προοίμιον τῆς ϑεοπέμπτου φαντασίας ὧδ᾽ ἔχει, 133 

τρέπεσθαι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν χαιρὸς ἤδη χαὶ τῶν ἐμφερομένων ἀχριβοῦν 

1 χατασχευάση Α, ἐγχατασχευάσει ΠΡ ἐπιπνοίαις Μδηρ.: ἐπινοίαις οοαὰ, 
μεταβάλλων (ΠΕῊΡ ὦ αὐτὸν ΜΑΨΡΞ; τὸν οοἰοτὶ χοινὸν ΘΕῊΡ 

ὃ τὸν ὁρῶντα ΕῊΡ τὸν] τὸ Ρ 4 ἔχτυπον Α (ὁοτγ. ἨοΘΒβ6}.) θ βρα- 

χιόνων Α (εοττ, Ηοθβ0}.) 1 ϑαυμασιωτάτων ΠΡ ἀριστειῶν Η,, ἀρετῶν 
Τύτγη. εἴ ἡ Η ἡ οτ. Η 8. μεταλαχοῦσα (ΠΕΡ 
ἀρετῶν ἄϑλοις ΠΡ αὐτῶν ( 9. ἀφιχομένη ΜΑ (εοηϊ. Μδηρ.): ἐφι- 

χομένη ΒῊΡ, ἐφελχομένη αἱ 10 ἄκροις σοηὶ. Μδηρ. μαχρὰν Ρ 

δυναμένη ΠΕῊΡ: ἀεὶ δυνησομένην ΜᾺ 11 ναρχήσειε 5βοτῖρδὶ: ναρχήσει ΜΑ, 
6 ἕοτγ, ΘΟ, νάρχησε Ε, ναρχήσοι ΠΡ εὐρυσϑὲν ΟΕΉ!Ρ, εὐρυϑὲν ἃ 
εἴθ᾽} εἰ ὃ᾽Α 12. ὑποσχελίσασϑαι ἃ ὑστερίζουσα ν 
13. νιχήσει ΗΡ, νιχήσῃ ΤΌγη., νιχηφορήσοι Μδηρ. 18 -- 18 νιχη- 

φορήσει --- τῆς ἴῃ τπιρ. αὐὰ. ἃ 14 ἣ κά. Μδηρ. λυσι- 
τελέστατον εογρβὶ: οἷς (βραϊϊ ἴῃ Α, οἷς δά, πηϑῃ. γθ0.) εὐτελέστατον οοὐά., οἷς 

(ὡς ὁἐοπὶ, Μδη6.) ἐντελέστατον νὶ 10 τῶν] τοῦ ἴῃ γὰβ. ἃ ἑτέρω Α, 564 
ῳ ἴπ ΓΒ. ἀξιωμάτων ΕἸ,3 18 ἔχοι ΟΕῊΡ, 8604 ἔχει ρτγίυϑ Ρ 

19 αὐτὸν Εὶ 

ὃ 864. «πιῦγοβ, εἷδ ὕαφα βαεοιὶ 4,92: υπάδ οἱ ᾿ἰδοίδπε πη ΟΔΓΠΪ8. οἷἢ8. το ἀϊξ, αυοὰ 
βἰ σα σαι θη οσ 8 ΒίΌΡΟΥ 54 | 0ἃ βΒδογὶ ἱπίθγργοίδιϊ οηθ την βιθγὶϊ. 
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ἕχαστον. ,ἐνυπνιάσϑη“ φησί ,χαὶ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, 

ἧς ἣ χεφαλὴ ἀφιχνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, χαὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ 

ἀνέβαινον καὶ χατέβαινον ἐπ᾽ αὐτῆς" ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ἐπ᾽ αὐτῆς“ 
134 (ὕφη. 28,12, 13). χλῖμαξ τοίνυν ἐν μὲν τῷ χόσμῳ συμβολιχῶς λέγε- 

ται ὁ ἀήρ, οὗ βάσις μέν ἐστι γῆ, χορυφὴ δ᾽ οὐρανός" ἀπὸ γὰρ τῆς ὃ 

σεληνιαχῆς σφαίρας, ἣν ἐσχάτην μὲν τῶν χατ᾽ οὐρανὸν χύχλων, πρώ- 

τὴν δὲ τῶν πρὸς ἥμᾶς ἀναγράφουσιν οἱ φροντισταὶ τῶν μετεώρων. 

1325 ἄχρι Ἰῆΐῆς ἐσχάτης ὁ ἀὴρ πάντῃ ταϑεὶς ἔφϑαχεν. οὗτος δ᾽ ἐστὶ 

ψυχῶν ἀσωμάτων οἶχος, ἐπειδὴ πάντα τῷ ποιητῇ τὰ τοῦ χύσμου 

μέρη χαλὸν ἔδοξεν εἶναι ζῴων ἀναπληρῶσαι. διὰ τοῦτο γῇ μὲν τὰ τὸ 

χερσαῖα ἐγχατεσχεύαζε, ϑαλάτταις δὲ χαὶ ποταμοῖς τὰ ἔνυδρα, οὐρανῷ 

δὲ τοὺς ἀστέρας --- χαὶ γὰρ ἕχαστος τούτων οὐ μόνον ζῷον, ἀλλὰ χαὶ 

νοῦς ὅλος δι’ ὅλων ὃ χαϑαρώτατος εἶναι λέγεται ---- ὥστε χαὶ ἐν τῷ 
λοιπῷ τμήματι τοῦ παντός, ἀέρι, ζῷα γέγονεν. εἰ δὲ μὴ αἰσϑήσει 

130 χαταληπτά, τί τοῦτο; χαὶ ψυχὴ γὰρ ἀόρατον. χαὶ μὴν εἰχός γε ἀέρα ι1Ὁ 

γῆς μᾶλλον χαὶ ὕδατος ζῳοτροφεῖν, διότι χαὶ τὰ ἐν ἐχείνοις οὗτος 
ἐψύχωσεν: ἐποίει γὰρ αὐτὸν ὁ τεχνίτης ἀχινήτων μὲν σωμάτων ἕξιν, 

χινουμένων δὲ ἀφαντάστως φύσιν, ἤδη δὲ ὁρμῇ χαὶ φαντασίᾳ χρῆσϑαι 

1317 δυναμένων ψυχήν. οὐχ ἄτοπον οὖν, δι’ οὗ τὰ ἄλλα ἐψυχώϑη, ψυχῶν 

ἀμοιρεῖν; διὸ μηδεὶς τὴν ἀρίστην φύσιν ζῴων τοῦ ἀρίστου τῶν περι- 30 

γείων, ἀέρος, ἀφαιρείσϑω" οὐ γὰρ μόνος ἐχ πάντων ἔρημος οὗτος, ἀλλ᾽ 
οἴα πόλις εὐανδρεῖ πολίτας ἀφϑάρτους χαὶ ἀϑανάτους ψυχὰς ἔχων 

138 ἰσαρίϑμους ἄστροις. τούτων τῶν ψυχῶν αἵ μὲν χατίασιν ἐνδεϑησόμεναι 

1 χαὶ δηίθ ἐνυπνιάσϑη δἀά. Η ἠνυπνιάσϑη ΟΡ φησί ΜΑ: φησὶν οὖν σοίοτγὶ 
ἐν τῇ γῇ δογρβὶ (εἴ, ἃ ὃ. 144): εἰς τὴν γὴν ΠΕῊΡ, οα. ΜᾺ ὦ ὁ δὲ --- αὐτῆς (αὐτῇ 

Μὴ ΜΑ: οἱ. οδἰθτὶ 4 τῷ ΜΑ;: τῶ λεγομένω οοἰοτὶ 4, ὃ λέγεται συμβολικῶς 

ΟΕΡ, λέγεται οἴῃ. Η ὃ ὁ οὐ. ΘΕῊΡ, 864 6 μὲν βογρβὶῖ, ἰὰπὶ γυγβιιβ 6]. 

χορυφὴ] χεφαλὴ Η δὲ ΘΠΕῊΡ ὁ οὐρανός Ν τῶν Τυτη.: τοῖς οοὐά, 

(τῆς (ἡ) 8 γῆς ΘΕῊΡ: τῆς ΜΑ ὁ οἵη. δέ ἐστι ΘΕῊΡ 10 ἀνα- 
πλῆσαι ΘΕῊΡ 11 ἐγχατεσχεύασε ΠΕΡ, ἐγκατεσχεύασται ἢ ϑαλάττη (ΣΕῊΡ 

ποταμοὶ Εὶ 12 ἔχαστον ἩΡ ζώων (ἱ 12 ὅλος] ὅλων Ρ ὁ νἱά. 56ε]. 

14 ἀέρος Ε Ἱεγονέναι (ἀναγκαῖον) σοῃΐοῖὶο 16 διὰ τί; ὅτι ΠΕῊΡ ἐν οι. 

Η!ἹΡ' οὕτως Εὶ 11 μὲν οἴη. Ρ 18 ἀφαντάστως --- δὲ οπν. (ὦ 
φύσεων ἃ ἤδη} ἔτι οοηὶ. Μαηρ. χρᾶσϑαι Εὶ 19. καὶ ροβί οὗ δἀά. ΟΕῊΡ, 

[οτί. γϑοίθ (εἴ, ᾿Ἰη. 16) 20.231 περιγείων] στοιχείων οοηϊ. ΟΠ ἢ 21 ἀφαιρεῖσϑαι 

μόνον Η 22 εὐανδρεῖ ΟΕ ; εὐανδρὴς Α, εὔανδρος ΝΡ ἔχων ψυχὰς ΘΟΕῊΡ 

2---2ϑ5,17 ἰσαρίϑμους --- αἰῶνα οἴη. ΜᾺ 

Ι 544. εἴ. Οτίροποαι Οοπίγα Οοἴδαιῃ ΥἹ 21 (Ρτοϊορ. νο]. 1 Ρ. ΧΧΧΧΥΙΠΙ). 
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σώμασι ϑνητοῖς, ὅσαι προσγειότατοι χαὶ φιλοσώματοι, αἵ δ᾽ ἀνέρχονται, 

διαχριϑεῖσαι πάλιν χατὰ τοὺς ὑπὸ φύσεως ὁρισϑέντας ἀριϑμοὺς χαὶ 

Ρ. 042 Μ. χρόνους. τούτων αἱ μὲν τὰ σύντροφα χαὶ συνήϑη τοῦ [ ϑνητοῦ βίου 139 

ποϑοῦσαι παλινδρομοῦσιν αὖϑις, αἱ δὲ πολλὴν φλυαρίαν αὐτοῦ χατα- 

5. γνοῦσαι δεσμωτήριον μὲν χαὶ τύμβον ἐχάλεσαν τὸ σῶμα, φυγοῦσαι δ᾽ 

ὥσπερ ἐξ εἰρχτῆς ἢ μνήματος ἄνω χούφοις πτεροῖς πρὸς αἰϑέρα ἐξαρ- 

ϑεῖσαι μετεωροπολοῦσι τὸν αἰῶνα. ἄλλαι δ᾽ εἰσὶ χαϑαρώταται χαὶ 140 

ἄρισται, μειζόνων φρονημάτων χαὶ ϑειοτέρων ἐπιλαχοῦσαι, μηδενὸς μὲν 

τῶν περιγείων ποτὲ ὀρεχϑεῖσαι τὸ παράπαν, ὕπαρχοι δὲ τοῦ πανηγε- 

10 μόνης, ὥσπερ μεγάλου βασιλέως ἀχοαὶ χαὶ ὄψεις, ἐφορῶσαι πάντα χαὶ 

ἀχούουσαι. ταύτας δαίμονας μὲν οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι, ὃ δὲ ἱερὸς λόγος 14] 

ἀγγέλους εἴωϑε χαλεῖν προσφυεστέρῳ χρώμενος ὀνόματι" χαὶ γὰρ τὰς 

τοῦ πατρὸς ἐπιχελεύσεις τοῖς ἐγγόνοις χαὶ τὰς τῶν ἐγγόνων χρείας τῷ 

πατρὶ διαγγέλλουσι. παρὸ χαὶ ἀνερχομένους αὐτοὺς χαὶ χατιόντας 

16 εἰσήγαγεν, οὐχ ἐπειδὴ τῶν μηνυσόντων ὁ πάντῃ ἐφϑαχὼς ϑεὸς δεῖται, 

ἀλλ ὅτι τοῖς ἐπιχήροις ἡμῖν συνέφερε μεσίταις χαὶ διαιτηταῖς λόγοις 

χρῆσϑαι διὰ τὸ τεϑηπέναι χαὶ πεφριχέναι τὸν παμπρύτανιν χαὶ τὸ 

μέγιστον ἀρχῆς αὐτοῦ χράτος. οὗ λαβόντες ἔννοιαν ἐδεήϑημέν ποτέ 143 

τινος τῶν μεσιτῶν λέγοντες" «λάλησον σὺ ἡμῖν, χαὶ μὴ λαλείτω πρὸς 

Ὁ ἡμᾶς ὁ ϑεός, μή ποτε ἀποθάνωμεν“ (ἔχοά. 20, 19.» οὐ γὰρ ὅτι χολά- 

σεις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑπερβαλλούσας χαὶ ἀχράτους εὐεργεσίας χωρῆσαι δυνά- 

μεϑα, ἃς ἄν αὐτὸς προτείνῃ δι᾿ ἑαυτοῦ μὴ χρώμενος ὑπηρέταις ἄλλοις. 

παγχάλως δὲ ἐστηριγμένον ἐν τῇ γῇ διὰ συμβόλου χλίμαχος φαντασι- [44 

οὔται τὸν ἀέρα" τὰς γὰρ ἀναδιδομένας ἐχ τῆς ἀναϑυμιάσεις λεπτυνομέ- 

42 

2 διαχριϑεῖσαι οἵη. Εὶ ἀριϑμοὺς} ὁρισμοὺς ΕἸ,3 9. ϑνητοῦ ὁπ, Ρ], 
9. ἐπιγείων Α 10 ροϑὲ ὥσπερ ἃ ὰ. γὰρ (ὦ ἀχοαὶ] ὀφθαλμοὶ Η3 

ὄψεις ΜΑ: ὦτα οοἰοτὶ ἀφορῶσαι ΠΕῊΡ 11 ὁ δὲ ἱερὸς λόγος 
ΘΕΠΡ: Μωυσῆς (Μωσῆς ΑἹ ὃ᾽ ΝᾺ 19 ὁρώμενος 18 ἐπι- 
κλήσεις ἐχγόνοις ΟΕῊΡ ἐκγόνων ΘΠΕῊΡ 14. αὐτοὺς ροβὶ χατιόντας 

ἰγάηϑροβ. ΟἿΡ 15 πάντῃ βογίρβὶ : πάντα οοὐά., ἐπὶ πάντα οσοηϊ. ΟὍΒη. 
Ροβὲ ἐφθαχὼς δά, εἰδέναι ΠΕΡ δεῖται ϑεός ΘΠΕῊΡ 10 παραιτηταῖς ἐοηΐ, 

Μδησ. 17 περιφριχέναι Η 18 ἀρχῆς ο. α αὐτοχρα- 

τοὺς οὐ λαβόντες α 19 μέσων ΘΕΠΡ σὺ οἴη. ΘΠΕῊΡ 
20 ποτε οὐ. ΠΕΡ ϑεοῦ γὰρ (οὐχ) ὅτι οοηϊοῖο 21 οὐδὲ ΟΠ ΕῊΡ 22 ἃς] 
ὡς Εὶ 28 δ᾽ ΘΕῊΡ ἐστηριγμένος ΟΕῊΡ συμβόλων 
Ροβί χλίμαχος δ, ὁ (χαὶ ῥτὸ ὁ Εν) δονούμενος ΟΠ ΒῊΡ, αποά αἰ ορστγαρηΐα γοςὶβ ἀναδι- 

δομένας νἱάἀθίμιγ, οὐ δονούμενον οοηΐ. Μη. 

10 οἵ. Χοη. Ογγορ. Υ1Π| 2,10 τοὺς βασιλέως καλουμένους ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα. 
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νας ἐξαεροῦσϑαι συμβέβηχεν, ὥστε βάσιν μὲν χαὶ ῥίζαν ἀέρος εἶναι 

140 γῆν, χεφαλὴν δὲ οὐρανόν. λέγεται γοῦν, ὅτι σελήνη πίλημα μὲν 

ἄχρατον αἰϑέρος οὔχ ἐστιν, ὡς ἕχαστος τῶν ἄλλων ἀστέρων, χρᾶμα 

δὲ ἔχ τε αἰϑερώδους οὐσίας χαὶ ἀερώδους: χαὶ τό γε ἐμφαινόμενον 

αὐτῇ μέλαν, ὃ χαλοῦσί τινες πρόσωπον, οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ τὸν ἀνα- ὅ 

μεμιγμένον ἀέρα, ὃς χατὰ φύσιν μέλας ὧν ἄχρις οὐρανοῦ τείνεται. 

10 (28.) ἢ μὲν οὖν ἐν χύσμῳ λεγομένη συμβολιχῶς χλῖμαξ τοιαύτη 

ἐστί, τὴν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις σχοποῦντες εὑρήσομεν τὴν ψυχήν, ἧς βάσις 

μὲν τὸ ὡσανεὶ γεῶδές ἐστιν, αἴσϑησις, χεφαλὴ δ᾽ ὡς ἄν τὸ οὐράνιον, 
141 ὁ χαϑαρώτατος νοῦς, ἄνω δὲ χαὶ χάτω διὰ πάσης αὐτῆς οἱ τοῦ γΡ. 640 Ν. 

ϑεοῦ λόγοι χωροῦσιν ἀδιαστάτως, ὁπότε μὲν ἀνέρχοιντο, συνανασπῶντες 1] 

αὐτὴν χαὶ τοῦ ϑνητοῦ διαζευγνύντες χαὶ τὴν ϑέαν ὧν ἄξιον ὁρᾶν μόνων 

ἐπιδειχνύμενοι, ὁπότε δὲ χατέρχοιντο, οὐ καταβάλλοντες --- οὔτε γὰρ 

ϑεὸς οὔτε λόγος ϑεῖος ζημίας αἴτιος ---, ἀλλὰ συγχαταβαίνοντες διὰ 

φιλανϑρωπίαν χαὶ ἔλεον τοῦ γένους ἡμῶν, ἐπιχουρίας ἕνεχα χαὶ συμμα- 16 

χίας, ἵνα χαὶ τὴν ἔτι ὥσπερ ἐν ποταμῷ, τῷ σώματι, φορουμένην 

118 ψυχὴν σωτήριον πνέοντες ἀναζωῶσι. ταῖς μὲν δὴ τῶν ἄχρως χεχαϑαρ- 

μένων διανοίαις ἀψοφητὶ μόνος ἀοράτως ὃ τῶν ὅλων ἡγεμὼν ἐμπερι- 

πατεῖ --- χαὶ γάρ ἐστι χρησϑὲν τῷ σοφῷ ϑεοπρόπιον, ἐν ᾧ λέγεται" 

»περιπατήσω ἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι ὑμῶν ϑεός“ (1,ον. 36, 12) ----, ταῖς 90 

δὲ τῶν ἔτι ἀπολουομένων, μήπω δὲ χατὰ τὸ παντελὲς ἐχνιψαμένων τὴν 

ῥυπῶσαν χαὶ χεχηλιδωμένην (ἐνὺ σώμασι βαρέσι ζωὴν ἄγγελοι, λόγοι 

149 ϑεῖοι, φαιδρύνοντες αὐτὰς τοῖς χαλοχἀγαϑίας δόγμασιν. ὅσα δὲ ἐξοιχί- 

1 μὲν οἴῃ. ΘΟΕῊ 1, 3. γὴν εἶναι ΗΡ 3. τὴν χεφαλὴν ΜΑ 
δ᾽ ΘΕῊΡ ὃ ἀέρος 4 καὶ ἀερώδους οὐσίας ΠΕΠΡ τό] τοι 
ἐμφερόμενον ΤΏτΓΗ. θ ἄχρι Ε ἴ συμβολιχῶς λεγομένη ΟΕΠΡ 
8 ἐστί ΜΑ: τις ἦν ΘΕῊΡ δὲ ΟΕ τὴν οἵη. ἁ, ἰοτί. γϑοῖθ ἧς ΜΑ: ἢ 

ο, ἣ ΕῊΡ 9. ροβί ρυΐι5 τὸ δ. σωματοειδὲς ΟΕῊΡ δὲ τὸ ὡς ἦν οοῃϊοῖο 
12 μόνον ΜΟ0Ὲ 14 ὁ ϑεὸς ΠΡ Ροβὲ λόγος δα. ὁ ΟΕΡ 10 ἕνεχεν ἃ 

11 σωτήριον ΜΑ: τὰ σωτήρια οεἰοτὶ, σωτηρίαν σοηΐοῖο πνέοντες 50 ρ51: πνείον- 

τες ΜΆ, ἀναπνέοντες σοίοτ!, ἐμπνέοντες σοπίοὶο ἀναξωώσωσιν ΘΕ, ἀναζώσωσι Ρ 

(βοἀ ὦ 5. 8. Ρ2, ἀνασώσωσι Τύγη., ἀναζωπυρῶσιν σοῃίοῖο 17. 18 ἐχχεχαϑαρ- 

μένων ΟΘΕῊΡ 18 ροβί μόνος δα. καὶ Α(ὴν Ροβὲ ὅλων διά, ϑεὸς καὶ 

σΕῊΡ 19. ϑεοπρόπειον ΟΝ 21 ἀπολυομένων Εὶ 22 ῥυπω- 
ϑεῖσαν ΠΡ χηλιδομένην Α (ὁ ΟΧ ὦ 60τγ.) ἐν δααϊαϊ σώματι α 

σώμασι βαρέσι οἴῃ. ἃ 95) δόγμασιν βογίρβὶ: ὄμμασιν σοὐά,, ῥύμμασιν Νδηρ, 

2--Θ ἀθ [οπίθ νυ. δ ὑζαηρβθογίομίθ 1. ο. Ρ. 101Ὁ. 
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ζεται χαχῶν οἰχητόρων στίφη, ἵνα εἰς ὁ ἀγαϑὸς εἰσοιχίσηται, δῆλόν 

ἐστι. σπούδαζε οὖν, ὦ ψυχή, ϑεοῦ οἶχος γενέσϑαι, ἱερὸν ἅγιον, ἐνδι- 

αίἰτημα χάλλιστον: ἴσως γάρ, ἴσως ὃν ὃ χόσμος ἅπας, χαὶ σὺ οἰχοδεσπό- 

τὴν σχήσεις ἐπιμελούμενον τῆς ἰδίας οἰχίας, ὡς εὐερχεστάτη χαὶ ἀπή- 

5. μὼν εἰσαεὶ διαφυλάττοιτο. ἴσως δὲ χαὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον ὃ ἀσχητὴς 1δ0 

φαντασιοῦται χλίμαχι ἐοιχότα' φύσει Ἰὰρ ἀνώμαλον πρᾶγμα ἄσχησις, 

τοτὲ μὲν προϊοῦσα εἰς ὕψος, τοτὲ δ᾽ ὑποστρέφουσα πρὸς τοὐναντίον, 

χαὶ τοτὲ μὲν χαϑάπερ ναῦς εὐπλοίᾳ τῇ τοῦ βίου, τοτὲ δὲ δυσπλοίᾳ 

χρωμένη. ἑἕτερήμερος γάρ, ὡς ἔφη τις, τῶν ἀσχητῶν ὁ βίος, ἄλλοτε 

10 μὲν ζῶν χαὶ ἐγρηγορώς, ἄλλοτε δὲ τεϑνεὼς ἣ χοιμώμενος. χαὶ τάχα 15] 

οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τοῦτο λέγεται" σοφοὶ μὲν γὰρ τὸν ὀλύμπιον χαὶ 

οὐράνιον χῶρον ἔλαχον οἰχεῖν, ἄνω φοιτᾶν ἀεὶ μεμαϑηχότες, χαχοὶ δὲ 
τοὺς ἐν “Λιδου μυχούς, ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀποϑνύσχειν ἐπιτετηδευχήτες 

χαὶ εἰς γῆρας ἐχ σπαργάνων φϑορᾶς ἐθάδες ὄντες. οἱ δ᾽ ἀσχηταὶ --- 152 
1 μεϑόριοι γὰρ τῶν ἄχρων εἰσὶν --- ἄνω χαὶ χάτω πολλάχις ὡς ἐπὶ χλί- 

μαχὴς βαδίζουσιν, ἢ ὑπὸ τῆς χρείττονος μοίρας ἀνελχόμενηοι ἢ ὑπὸ τῆς 

᾿ χείρονος ἀντισπώμενοι, μέχρις ἄν ὃ τῆς ἁμίλλης χαὶ διαμάχης ταύτης 

βραβευτὴς ϑεὸς ἀναδῷ τὰ βραβεῖα τάξει τῇ βελτίονι, τὴν ἐναντίαν 

εἰσάπαν χαϑελών. (24.) ἐμφαίνεται δ᾽ ἔτι χαὶ τοιοῦτον εἴδωλον, 158 

0 ὅπερ οὐχ ἄξιον ἡσυχασϑῆναι. τὰ ἀνθρώπων πράγματα χλίμαχι πέφυ- 

Ρ. θ44. Μ. χεν ἐξομοιοῦσϑαι διὰ τὴν ἀνώμαλον [ αὐτῶν φοράν. ἣ μία 7άρ, ὡς 154 

1 χαχῶν 5ετίρβὶ: χατὰ τῶν ΜΆ, χαχὰ χὰἀχ τῶν ΕῊΡ, χαχὰ ἐχ τῶν ἃ, χαχὰ χαχῶν 

σοπΐ. Μδηρ. εἰς (τὰ αὐ, 6 Ὁ ἀγαϑὰ ΘΕῊΡ 2. σπούδασον ΠΡ 

Ροβί ἅγιον αὐὰ, ἵνα ΑΡΞ Ὡ--ὐ διαίτημα (ἐνδιαίτημα Βοτί μ5ὶ, ν. δα ἴῃ. 3) -- διαφυ- 

λάττοιτο ἱγταδυπίυν ρΡ. 338,0 ροβὶ γίνονται, δῖις ἰγαπβΉ}}} ΜΑΠρΟΙ οοπίθοίιγδι βοουία. 

οἴ. δὲ ρ. 298, ὃ ἢ υἱβ ποτὲ ἢ Απίοῃ. εἰς ὕψος ἰοῦσα Ὁ Απίοῃ. 

δὲ ΟΕῊΡ 8 ποτὲ Ὁ Απίοῃ. εὐπλοίᾳ] ἐχ πλοίου Α τῇ τοῦ βίου Ὁ 

Ἀπίοῃ.: οἵῃ. οοαά, ποτὲ Ὁ Απίοῃ, 9. γάρ οπι. Απίοῃ. 10 τεϑνηχὼς 

Α Δηίοη. 11 τοῦτο] καὶ τοῦτο (ὦ λέγεται ΠΕῊΡ Απίοη.: λέλεχται ΜΑ 

11. 12 γὰρ τὸν ἀνθρώπινον χῶρον Απίοη. 12 ἄδῃ Ληίοη. ἀποϑνήσχειν 
οιῃ. 14 φϑορᾶς αὐὰ. ΗΣ 15. γὰρ οἵη. Απίοῃ, 11 ἀντιχροτούμενοι ΕἸ,; 
18 ἀποδῶ 6. σοτγ. (ὦ 19 χαϑέλχων (ΕῊΡ, ἀνέλχων ρῥτίι8 1, δέ τι 
ΘΕῊΡ ἐμφαίνει οἱ {τὸ) εἴδωλον οοηΐ. ΟΠ ἢ τῷ εἰδώλῳ οοπίοῖϊο 

30 τῶν ἀνθρώπων 1Ιο. 1ῳγά. 21. 338,1 ἐν μιᾷ γὰρ... ἡμέρᾳ [ο. 1,γἀ. 

0-- 1 ΠῈ {0]. 312 ν Απίοῃ. Μοὶ. Π| 45. 60], 1116 ἀνώμαλον φήσει ἡ ἄσχησις --- χαϑελών. 
ὈΝ ἴαπὶ ᾿ἰπ. 95. χρωμένη ἀοβίηϊξ. 9. 10 εἴ. ἤοιω. Οὐ. λ 808. 8304. 

20 ---ῶ38, ὃ 10. υγάυβ. 6. πῆθη5. ΕΥ̓, 1 μ. ὃ Β.: τὰ --- γίνονται (ΕἸτογ, Ηἰδβι. σπόπιοὶ. 
Ρ. 119). 251,21. 258,1 Εωγ. γι 420Ν. 
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ἔφη τις, ἡμέρα τὸν μὲν χαϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν δὲ ἦρεν ἄνω, μηδενὸς 

ἐν ὁμοίῳ πεφυχότος μένειν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ παντοίας μεταβαλλόν- 

Ιῦ5 των τροπάς. ἣ οὐχ ἄρχοντες μὲν ἐξ ἰδιωτῶν, ἰδιῶται δ᾽ ἐξ ἀρχόντων, 

πένητες δ᾽ ἐχ πλουσίων χαὶ ἐχ πενήτων πολυχρήματοι χαὶ ἔνδοξοι 

μὲν ἐξ ἠμελημένων, ἐπιφανέστατοι δὲ ἐξ ἀδόξων ἀεὶ γίνονται χαὶ 

ἰσχυροὶ μὲν ἐξ ἀσϑενῶν, ἐχ δὲ ἀδυνάτων δυνατοὶ χαὶ συνετοὶ μὲν ἐξ 
1580 ἀφραινόντων, εὐλογιστότατοι δὲ ἐχ παραπαιόντων: χαὶ ὁδός τις ἦδ᾽ 

φι 

ἐστὶν ἄνω χαὶ χάτω τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ἀστάτοις χαὶ ἀνιδρύ- 

τοῖς χρωμένη συντυχίαις, ὧν τὸ ἀνώμαλον οὐχ ἀδήλοις ἀλλὰ σαφέσι 

τεχμηρίοις ὃ ἀψευδέστατος ἐλέγχει χρόνος. 10 

157 (28). Ἐμήνυε δὲ τὸ ὄναρ ἐστηριγμένον ἐπὶ τῆς χλίμαχος τὸν 

ἀρχάγγελον, χύριον: ὑπεράνω γὰρ ὡς ἅρματος ἡνίοχον ἢ ὡς νεὼς 

χυβερνήτην ὑποληπτέον ἴστασϑαι τὸ ὃν ἐπὶ σωμάτων, ἐπὶ ψυχῶν, ἐπὶ 

πραγμάτων, ἐπὶ λόγων, ἐπὶ ἀγγέλων, ἐπὶ γῆς, ἐπ᾽ ἀέρος, ἐπ᾽ οὐρανοῦ, 
ἐπ᾿ αἰσϑητῶν δυνάμεων, ἐπ᾽ ἀοράτων φύσεων, ὅσαπερ ϑεατὰ χαὶ 1Ὁ 

ἀϑέατα- τὸν γὰρ χόσμον ἅπαντα ἐξάψας ἑαυτοῦ χαὶ ἀναρτήσας τὴν 

[08 τοσαύτην ἡνιοχεῖ φύσιν. μηδεὶς δ᾽ ἀχούων, ὅτι ἐπεστήριχτη, νομισάτω 

τι συνεργεῖν ϑεῷ πρὸς τὸ παγίως στῆναι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο λογισάσϑω, ὅτι 

τὸ δηλούμενον ἴσον ἐστὶ τῷ στήριγμα χαὶ ἔρεισμα χαὶ ὀχυρότης χαὶ 
βεβαιότης ἁπάντων ἐστὶν ὁ ἀσφαλὴς ϑεύς, ἐνσφραγιζόμενος οἷς ἂν Ὁ 

ἐθέλῃ τὸ ἀσάλευτον: ἐπερείδοντος γὰρ χαὶ συστηρίζοντος αὐτοῦ μένει 

109 τὰ συσταϑέντα ἀνώλεϑρα χραταιῶς. ὁ τοίνυν ἐπιβεβηχὼς τῇ οὐρανοῦ 

χλίμαχι λέγει τῷ φαντασιουμένῳ τὸ ὄναρ" , ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ 

Ὡς, 8. παντοίαις εὐ τροπαῖς ἴο. Τ,γὰ. μεταβαλλόντων εοὐά,: μεταβάλλοντος [ὁ. 
1,γά. δ ἦν δὲ ΟΕῊΡ 4 δὲ ΘΕῊΡ ΔἸΈΘσαΙ τ ἐχ 
οἵη. ἡ ὃ ἀεὶ οἴη. ΗἸΡ Ιο. 1,γὰ. ὅ--ἴ χαὶ ἰσχυροὶ --- παραπαιόντων ὕπς ἰγαῃδ- 

1}, ἰγαάυπίωγ Ρ. 237,2 μοβϑὲ ἅγιον ἰσχυρὰ, αἰσϑενούσης (ἀσϑενεστάτης ν), ἀδυνάτου 

δυνατὴ, συνετὴ, ἀφραινούσης, εὐλογιστοτάτη, παραπαιούσης Η"; ἰσχυρὰ, δυνατὴ, συνετὴ, 

εὐλογιστότατος Ε2 ἰ ἤδ᾽ ΜΑΒ: ἢ ΘΗ, οἱ. ΗἸΡ 8. Ῥτίπ5. χαὶ ὁπ). ἀνϑρω- 
πίνων ΑΘ 8... 9 ἀιδρύτοις ΘΠΕῊΡ 9. χρωμένοις Ρὶ χρωμένων εοπηϊοῖο 
ὧν οἵη. ΘσΕΉῚΡ' ἀλλήλοις ΘΕῚΡ 10 φιλοψευδέστατος ΘΕῊΡ 11 ὧν ἀνε- 

στηριγμένον ΜΝ 12 χυρίου Α ὡς οἵη. ΠΕῊΡ! νεὸς Α 

14 ϑρεμμάτων ΠΕῊΡ ἐπ᾿ οὐρανοῦ οἵη. (ἰ 15 αἰσϑητῶν ΜΑ (ΤῸτγΠπ.): αἰσϑη- 
τικῶν ΘΕῊΡ ἀκηράτων οοηϊ, Μίδην, φύσεων, {ἐπὶ πάντων) σοηϊοῖο 

ὅσαπερ ἀϑέατα χαὶ ϑεατά ΘΕῊΡ 11 ἡνιοχεῖσϑαι Α 18 συνεργεῖν τι {τι 
οἴῃ. Ρι Η!ὺ) τῶ ϑεῶ (ΠΕΡ (Η!, τὸν ϑεὸν 11) ἐχείνω α ὅτι οἷ. 

ΜΑ 19 τῷ] τὸ (Οὐ, ργίυβ Α χαὶ ἔρεισμα οὐ. ΘΕῊΡ ἰσχυ- 
ρότης ΘΕῊΡ 20 ὁ ἀσφαλής ἐστι ϑεός ΟΕ, ὁ ἀσφαλὴς ϑεός ἐστιν ΗΡ 
21 ὑπερείδοντος οοπὶ, Μδῃρ. στηρίζοντος Εἰ, ἰοτί. τοῖο μενεῖ ΘΕῊΡ 

22, 28 τὴν οὐράνιον χλίμαχα αὶ 2 ὃ ου. ΜΑ 
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΄ τοῦ πατρός σου χαὶ ὃ ϑεὸς ᾿Ισαάχ' μὴ φοβοῦ“ (θη. 28,13). ὃ 
χρησμὸς οὗτος τὸ τέρμα τῆς ἀσχητιχῆς ψυχῆς χαὶ βεβαιότατον ἔρεισμα 

ἦν, ὃς αὐτὴν ἀνεδίδασχεν, ὅτι ὃ τῶν ὅλων χύριος χαὶ ϑεὸς ἀμφότερα 

ταῦτα τοῦ γένους ἐστὶν αὐτῷ, πατέρων χαὶ πάππων ἐπιγραφεὶς χαὶ 

ὃ ἐπιχληϑεὶς ἐχάτερον, ἵνα τὸν αὐτὸν ὅ τε χύσμος ἅπας χαὶ ὃ φιλάρετος 

ἔχῃ χλῆρον: ἐπεὶ χαὶ λέλεχται’' οχύριος αὐτὸς χλῆρος αὐτῷ“ 

(θοαϊ. 10, 9). 

(2θ.)ὺ Μὴ νομίσῃς δὲ παρέργως τοῦ μὲν ᾿Αβραὰμ νυνὶ λέγεσϑαι 160 

ν. 845 Μ. χύριον χαὶ ϑεύόν, τοῦ δὲ Ἰσαὰχ ϑεὸν αὐτὸ μόνον. ὃ μὲν γὰρ | αὐτη- 

10 χύόου χαὶ αὐτοδιδάχτου χαὶ αὐτομαϑοῦς φύσει περιγινομένης σύμβολον 

ἐπιστήμης ἐστίν, ὃ δὲ ᾿Αβραὰμ διδασχομένης" χαὶ τῷ μὲν αὐτόχϑονι 

χαὶ αὐϑιγενεῖ συμβέβηχεν εἶναι, τῷ δὲ μετανάστῃ χαὶ ἐπηλύτῳ. τὴν 10] 

γὰρ χαλδαΐζουσαν ἀλλογενῆ καὶ ἀλλόφυλον γλῶτταν τῶν περὶ ἀστρονο- 

μίαν μετεωρολεσχῶν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὴν ἁρμόττουσαν λογιχῷ ζῴῳ 

1 παρεγένετο, τὴν τοῦ πάντων αἰτίου ϑεραπείαν. οὗτος μὲν δὴ ὃ τρόπος 102 

δυεῖν δυνάμεων τῶν ἐπιμελησομένων ἐστὶ χρεῖος, ἡγεμονίας χαὶ εὐερ- 

γεσίας, ἵνα τῷ μὲν χράτει τοῦ ἡγεμόνος ὑπαχούῃ τῶν νομοϑετουμένων, 

τῷ δὲ χαριστιχῷ μεγάλα ὠφελῆται, ὃ δ᾽ ἕτερος τῆς χατὰ τὸ χαρί- 

ζεσϑαι μόνης" οὐ γὰρ ὑπὸ νουϑετούσης ἀρχῆς ἐβελτιώϑη, φύσει περι- 

0 πεποιημένος τὸ χαλόν, ἀλλὰ διὰ τὰς ὀμβρηϑείσας ἄνωϑεν δωρεὰς ἀγα- 

ϑὸς χαὶ τέλειος ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο. χαριστιχῆς μὲν οὖν δυνάμεως ϑεός, 103 

βασιλιχῆς δὲ χύριος ὄνομα. τί οὖν ἄν τις εἴποι πρεσβύτερον ἀγαϑὸν 

ἢ τὸ τυχεῖν ἀχράτου χαὶ ἀμιγοῦς εὐεργεσίας, τί δὲ νεώτερον ἢ τὸ 

χεχραμένης ἔχ τε ἡγεμονίας χαὶ δωρεᾶς; ὅ μοι δοχεῖ συνιδὼν ὃ ἀσχη- 

"5 τὴς εὔξασϑαι ϑαυμασιωτάτην εὐχήν, ἵνα αὐτῷ γένηται χύριος εἰς ϑεόν 

(ἄφη. 28, 21)" ἐβούλετο γὰρ μηχέτι ὡς ἄρχοντα εὐλαβεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὡς 

εὐεργέτην ἀγαπητιχῶς τιμᾶν. ἄρ᾽ οὐχὶ τούτοις χαὶ τοῖς παραπλησίοις 104 

1 ρῥγίυβ ὁ οῇ. ΜᾺ 2 τὸ] καὶ Η2 τέρμα ΜΑ: ὅραμα οοἰοτὶ, ἔρυμα οοπΐοῖο 
βεβαιότητος Η ὦ ἀπεδίδασχεν Ρ', ἐπεδίδασχεν Η ὅτι ὁ] ὁ γὰρ Ρ(Η ) 

4 αὐτῶν Α, αὐτοῦ οοπὶ. ίαηρ. Ροβὶ αὐτῷ δἀά, ἀνϑρώπων ΘΠΕῊΡ 

πατρῴων Υ ὑ αὐτὸς] αὐτῶ ΜΑ ὃ παρέργως δὲ νομίσης ΟΕῊΡ 
9. χαὶ ϑεύόν οτῃ. (ὦ 10 περιγενομένης Α(ΗΡ, γινομένης οὐπϊ. ΟΠ ἢ 11 τῷ ΜΑ: 

αὐτῶ ΘΕῊΡ 12 ἰϑαγενεῖ , αὐτογενεῖ ΠΘΠΕῊΡ ἐπιύτω ἈΘΕῚΡ 
12. ἀλλόφυλλον ΕῊΡ 1 παρεγένετο Α: παρήγετο ἑοίοτὶ τὴν ἴογί, 860]. 

10 δυοῖν ΗΡ χαὶ ΜΑ: τε χαὶ σοἴογὶ 117 ὑπακούει (ὦ 18 μεγά- 
λως Η ὠφελεῖται ΕῊ 19 νομοϑετούσης ὁσοηΐ, Μδηρ. 20. 91 ἀγαϑὰς ἃ 

21] ὁ ϑεός ΘΕῊΡ 22 ὀνόματι οὖν ΟΙΕΡ 29 ρεῖαβ τὸ] τῷ Ρ 24. χεχραμένον 

ΘΕῊΡ δωρεᾶς) εὐεργεσίας ἑοοηϊ. δηρ. 25 χύριος γένηται ἔγδηβρ. ΗΡ 
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εἰχὸς ἦν χαὶ τοὺς τυφλοὺς διάνοιαν ὀξυδορχήσειν, πρὸς τῶν ἱερωτάτων 

ἐνομματουμένους λογίων, ὡς φυσιογνωμονεῖν χαὶ μὴ μόνον τοῖς ῥητοῖς 

ἐφορμεῖν; ἀλλὰ χἄν ἡμεῖς χαμμύσαντες τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα μὴ σπου- 

δάζωμεν ἢ μὴ δυνώμεϑα ἀναβλέπειν, αὐτός, ὦ ἱεροφάντα, ὑπήχει χαὶ 
ἐπιστάτει χαὶ ἐγχρίων μή ποτε ἀπείπῃς, ἕως ᾿ἐπὶ τὸ χεχρυμμένον ὃ 

ἱερῶν λόγων φέγγος ἡμᾶς μυσταγωγῶν ἐπιδείξῃς τὰ χατάχλειστα χαὶ 

100 ἀτελέστοις ἀόρατα χάλλη. σοὶ μὲν δὴ ταῦτα ποιεῖν ἐμπρεπές" ψυχαὶ 

δ᾽ ὅσαι ϑείων ἐρώτων ἐγεύσασϑε, χαϑάπερ ἐχ βαϑέος ὕπνου διαναστᾶ- 
σαι χαὶ τὴν ἀχλὺν ἀποσχεδάσασαι πρὸς τὴν περίβλεπτον ϑέαν ἐπείχϑητε 

μεϑέμεναι τὸν βραδὺν χαὶ μελλητὴν ὄχνον, ἵν᾽ ὅσα ϑεάματα χαὶ ἀχού- τὺ 

σματα τῆς ὑμετέρας ἕνεχα ὠφελείας ὁ ἀγωνοθέτης εὐτρέπισε χατα- 

νοήσητε. 

Ι0ῦ (21.) Μυρία μὲν οὖν ἐστιν ἀοίδιμα τῶν πρὸς ἐπίδειξιν, ἕν δ᾽ 

οὖν χαὶ τὸ λεχϑὲν πρὸ μιχροῦ: τὸν μὲν γὰρ γένει πάππον τοῦ ἀσχη- 

τοῦ πατέρα εἶπε τὸ λόγιον, τῷ δ᾽ ὡς | ἀληϑῶς πατρὶ τὸ τοῦ γεννή- ν- 040 Ν. 
τοι σαντὸς οὐχ ἐπεφήμισεν ὄνομα. λέγει γάρ᾽ «ἐγὼ χύριος ὃ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ 

τοῦ πατρός σου“ --- Οχαίτοι πάππος οὗτος ἦν --- χαὶ πάλιν . ὁ ϑεὸς 

107 ᾿Ισαάχ“ (θη. 28,13}, εἴτ᾽ οὐ προστίϑησι ,τοῦ πατρός σου“. οὔχουν 

ἄξιον τὴν τούτων αἰτίαν ἐρευνῆσαι; πάνυ γε. τίς οὖν ἐστι, μὴ παρέρ- 

ως σχοπήσωμεν. τὴν ἀρετὴν ἢ φύσει ἢ ἀσχήσει ἢ μαϑήσει περι- Ὁ 

γίνεσϑαί φησι, διὸ χαὶ τρεῖς τοὺς γενάρχας τοῦ ἔϑνους σοφοὺς 

Ό 

1 διάνοιαν ΘΕῊ!Ρ: τὴν διάνοιαν Η3, διανοίᾳ ΜΑ ὀξυδορχῆσαι ἩΡ, ὀξυδερχῆσαι 

σε 2 φυσιογνωμονεῖν ΕῊΡ: φύσει εὐγνωμονεῖν ΜΑ,. φησὶν ἀγνωμονεῖν ἃ 

9. ἐφορμᾶν αὶ κἂν] χαὶ α κἂν ἡμεῖς οἴω. Καὶ τῆς οῃ. ΜΝ 

ὥ.. 4 σπουδάζομεν 4 δυνάμεϑα Α(ἱ ὦ ἱεροφάντα ΝΑ: ὁ ἱεροφάντης 

οοἰοτὶ ὑπήχει βεογίρβὶ: ὑφήχει Μι, ὑφηχεῖ Α, ὑπηχεῖ οεἰοτὶ 8 ἐπι- 
στάτει Μ: ἐπὶ στάσει Α, ἐφίσταται εσοἰοτί ἐγχρίων ΑΘΕῊΣ; ἐγχρείων ΜΗῊΠ!Ρ 
ἀπείπη Α ὃ ἱερῶν ΜΑ ((!, σοπὶ. Μδηρ.): ἱερὸν εοἰοτὶ ἐπιδείξη ΘΗ, ἐπι- 

δείξει ΒΡ τὰ ΡΘΥ ΘΥΤΌΓΘΙ οἵη. Μδης. χάλλιστα ΠΕῊΡ, {πὸ 5ραΐ. 2 1π|. 

8. 9. διαναστὰς α 8. χαὶ ΜΑ "Ὲα].: ὁπ). σοίοτὶ ἀποσχεδάσασαι ΜΑῈΡ ΡαΔ!].: 

ἀποσχεδάσασϑε (ἰἱΗ, (τ χαὶ αὐ, (13, ταβ. ἴῃ ἢ περίβλητον ΜΑ, περίχλυτον Ἀα]., 

περιμάχητον οοπίοϊο 10 μεϑέμενοι μελλητὸν Μ, μελητὴν ΠΕ 
11 ἡμετέρας Α Ττγη. εὐτρέπισε Οοἶπ: ηὐτρέπισε ΜΑΗ, εὐτρέπισται ΟΕ, ηὐτρέ- 

πισται Ρ 10 ἐφήμισεν (ΠΕΡῚ, εὐφήμισεν Η 11 σου οἴη. ΘΕῊΡ 
18 οὐχοῦν ΜᾺΡ 19 τί α ᾿ 30 σχοπῶμεν ἡ, [οτΐ. τϑοῖθ μαϑήσει 
ἢ ἀσκήσει ἰγᾶπβρ. (ΚΓ 20. 21 παραγίνεσϑαί ΤΏτη. 21 φησί ΜΑΘ (ςοηὶϊ. 

Μδηρ.): φασί ΕῊΡ 

8---Τὸ χαϑάπερ --- ὄχνον ΡΔ]. [ο]. 28 ν, 
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πάντας ἀνέγραφεν, ἀπὸ μὲν τῆς αὐτῆς οὐχ ὁρμηϑέντας ἰδέας, πρὸς δὲ τὸ 

αὐτὸ τέλος ἐπειχϑέντας. ὃ μὲν γὰρ πρεσβύτατος αὐτῶν ᾿Αβραὰμ 168 
ἥγχεμόνι ὁδοῦ τῆς πρὸς τὸ χαλὸν ἀγούσης ἐχρήσατο διδασχαλίᾳ, ὡς ἐν 

ἑτέροις, ὡς ἄν οἷόν τε ἧ, δείξομεν, ὃ δὲ μέσος ᾿Ισαὰχ αὐτηχόῳ χαὶ αὐτο- 

μαϑεῖ τῇ φύσει, ὁ δὲ τρίτος ᾿Ιαχὼβ ἀσχητιχαῖς μελέταις, καϑ᾽ ἃς οἵ 
ἔναϑλοι χαὶ ἐναγώνιοι πόνοι. τριῶν οὖν τρύπων ὑπαρχόντων, ἐξ ὧν [09 

σοφία περιγίνεται, τοὺς ἄχρους μάλιστα συμβέβηχεν ἡνῶσϑαι: τὸ γὰρ 

ἀσχήσει ἔγγονον τοῦ μαϑήσει, τὸ δὲ φύσει συγγενὲς μὲν --- ὑποβέβλη- 

ται γὰρ ὡς ῥίζα πᾶσιν --- ἀνανταγωνίστου δὲ χαὶ ἑτοίμου γέρως 

10 ἔλαχεν. ὥστε εἰχότως ᾿Αβραὰμ ὃ βελτιωϑεὶς διδασχαλίᾳ πατὴρ ᾿Ιαχὼβ 110 

λέγεται, τοῦ μελέτῃ συγχροτηϑέντος, οὐχ ἀἄνϑρωπος ἀνθρώπου μᾶλλον 

ἢ δύναμις ἀχουστιχὴ πρὸς μάϑησιν ἑτοιμοτάτη δυνάμεως ἀσχητιχῆῇς 

χαὶ ἐπιτηδείου πρὸς ἄϑλησιν. ἐὰν μέντοι ὃ ἀσχητὴς οὗτος εὐτόνως 17] 

δράμῃ πρὸς τὸ τέλος χαὶ τηλαυγῶς ἴδῃ ἃ πρότερον ἀμυδρῶς ὠνειρο- 
18 πόλει, μετατυπωϑεὶς τῷ χρείττονι χαραχτῆρι χαὶ προσαγορευϑεὶς ᾿Ισραήλ, 

ὃ ϑεὸν ὁρῶν, ἀντὶ τοῦ πτερνίζοντος ᾿Ιαχὼβ πατέρα οὐχέτι τὸν μαϑόντα 

Αβραάμ, ἀλλὰ τὸν φύσει γεννηϑέντα ἀστεῖον ᾿Ισαὰχ ἐπιγράφεται. 

ταῦτα δὲ οὐχ ἐμός ἐστι μῦϑος, ἀλλὰ χρησμὸς ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγεγραμ- 112 

μένος στήλαις. ἀπάρας“ γάρ φησιν  ᾿Ισραὴλ αὐτὸς χαὶ πάντα τὰ 

Ὧ αὐτοῦ ἦλθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρχου, χαὶ ἔϑυσε ϑυσίαν τῷ ϑεῷ τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ισαάχ“ (ἃ θη. 40,1). ἄρ᾽ ἤδη χατανοεῖς, ὅτι οὐ περὶ 

φϑαρτῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽, ὡς ἐλέχϑη, περὶ φύσεως πραγμάτων ἐστὶν 

ὃ παρὼν λόγος; ἰδοὺ γὰρ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον τοτὲ μὲν Ἰαχὼβ ὀνομά- 

ζεται πατρὸς ᾿Αβραάμ, τοτὲ δὲ ᾿Ισραὴλ πατρὸς ᾿Ισαὰχ χαλεῖται διὰ 

ω- 

Ὁ τὴν ἠχριβωμένην αἰτίαν. 

(28.) Εἰπὼν τοίνυν ,ἐγὼ χύριος ὃ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός 118 

σου χαὶ ὁ ϑεὸς ᾿Ισαὰχ΄ ἐπιφέρει" «μὴ φοβοῦ“ (θη. 28,13), χατὰ τὸ 
ἀχόλουϑον. πῶς γὰρ ἔτι φοβηϑησόμεϑα, τὸ φύβου χαὶ παντὸς πάϑους 

1 πάντας ΜΑ: πολίτας οοἰοτὶ ἀνέγραφεν Μ: ἀνέγραψεν ΘῊΡ, ἀναγέγραφεν Α, ἴοτί. 
τϑεΐα 4 ἂν οῃ. ΜΝ ἡ οἵη. Α, ἦν Τγη. δείξωμεν ΠΕῊΡ, ἐδείξαμεν Τυτγη. 
μεσαίτατος ΘΠΕῊΡ Ὁ χαὶ] χαὶ οἱ ἡ Ἵ παραγίνεται Τυτη. 8 ἔχγονον 
ΘΕῊΡ 9. ἀνταγωνίστου (ἱ 10 βελτιωϑεὶς εἰς διδασχαλίαν ΦΕῊΡ 
12 δηΐθ πρὸς δἀά. ἢ χαὶ 13. αἴσϑησιν ΘΕῊΡ οὕτως Ν συντόνως 
Ὀθη6 οοηΐ. Μαηρ. 14 τὸ οι. "αὶ διαυγῶς ΘΠΕῊΡ 14. 15 ἀερ, ἔθ πὶ Γα8,., 
οπόλει Ρ 18 δὲ οιη. ΠΕΡ ἱεραῖς οἴῃ. ΜᾺ 18. 19 ἀναγεγραμμέναις Α 
στήλαις ἀναγεγραμμένος ἱγᾶηδρ. Μ 19 αὐτὸς οα. ΗΡ 2] ἄρα δὴ ΟΕῊΡ 
20 ὁτὲ ΟΕῊΡ 24. μγίυβ πατρὸς] πρὸς Κὶ ὁτὲ ΕῊΡ ᾿σαὰχ οἴη. Ε 21 ὁ 
οἵω, ΜᾺ 21. 38 τἀχόλουϑον ΟΕῊΡ 28 ὅτι φοβησόμεϑα Εὶ τὸ οἴη. α 

ῬΒΠΟΩΐΒ ορογα νοὶ. ΠΙ. 160 
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λυτήριον σὲ τὸν ὑπερασπιστὴν ὅπλον ἔχοντες; ὃς χαὶ [ τοὺς ἀρχετύπους Ρ. ΘΟΕ Υ. 

τῆς παιδείας ἡμῶν τύπους ἀδηλουμένους ἐμόρφωσας, ἵν᾿ ἐμφανεῖς ὦσιν, 

᾿Αβραὰμ μὲν διδάξας, ᾿Ισαὰχ δὲ γεννήσας" τοῦ μὲν γὰρ ὑφηγητής, τοῦ 

δὲ πατὴρ ὑπέμεινας ὀνομασϑῆναι, τῷ μὲν τὴν γνωρίμου τάξιν, τῷ δὲ 

114 τὴν υἱοῦ παρασχών. διὰ τοῦτο χαὶ τὴν γῆν, λέγω δὲ τὴν παμφορω- 

τάτην χαὶ εὐχαρποτάτην ἀρετήν, ἐφ᾽ ἧς χαϑεύδει ὃ ἀσχητὴς ἀναπαυό- 

μενος τῷ τὸν μὲν αἰσϑήσεως χοιμᾶσϑαι βίον, τὸν δὲ ψυχῆς ἐγρηγορέ- 

ναι, δώσειν ὁμολογεῖς (θη. 28,13), ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὴν εἰρηνι- 

χὴν ἀνάπαυσιν, ἣν οὐχ ἄνευ πολέμου χαὶ τῶν ἐν πολέμῳ ταλαιπωριῶν 

εἵλετο, οὐχ ὅπλα βαστάζων χαὶ ἀνθρώπους ἀναιρῶν, ἄπαγε, ἀλλὰ τὸ 10 

1710 ἀντίπαλον ἀρετῆς παϑῶν χαὶ χαχιῶν στῖφος χαϑαιρῶν. τὸ δὲ σοφίας 

Ἰένος ἄμμῳ γῆς (Ὀϊά. 14) ἐξομοιοῦται διά τε πληϑὺν ἀπερίγραφον, 

χαὶ διότι τὰς μὲν τῆς ϑαλάττης ἐπιδρομὰς ἢ ὑποταίνιος ἄμμος ἀνα- 

χρούεται, τὰς δὲ τῶν ἁμαρτημάτων χαὶ ἀδιχημάτων ὃ παιδείας λόγος. 

οὗτος δὲ χατὰ τὰς ϑείας ὑποσχέσεις ἄχρι τῶν περάτων τοῦ παντὸς 1Ὁ 

εὐρύνεται χαὶ τὸν ἔχοντα ἀποφαίνει τῶν τοῦ χόύσμου χληρονόμον μερῶν, 

φϑάνοντα πάντῃ, πρὸς τὰ ξιῴα, πρὸς τὰ ἑσπέρια, τὰ χατὰ μεσημβρίαν, 

τὰ προσάρχτια" λέγεται γάρ, ὅτι ,πλατυνθήσεται ἐπὶ ϑάλασσαν χαὶ 

1τὸ λίβα καὶ βορρᾶν χαὶ ἀνατολάς“ (014. 14). ἔστι δ᾽ ὁ ἀστεῖος οὐχ 

ἴδιον μόνον ἀλλὰ χαὶ χοινὸν ἀγαϑὸν ἅπασιν, ἐξ ἑτοίμου τὴν ἀφ᾽ ἕαυ- 30 

τοῦ προτείνων ὠφέλειαν. ὡς γὰρ ἥλιος ἁπάντων ἐστὶ φῶς τῶν ὄψεις 

ἐχόντων, οὕτω χαὶ ὁ σοφὸς τῶν ὅσοι λογιχῆς χεχοινωνήχασι φύσεως" 

(29.) ,(ἐνευλογηϑήσονται γὰρ ἐν σοὶ“ φησί ,πᾶσαι αἱ φυλαί“ (ἰθἰά. 14). 

11 ὃ δὲ χρησμὸς οὗτος ἐφαρμόττει χαὶ αὐτῷ τινι πρὸς ἑξαυτὸν χαὶ 

φ΄ι 

2 ἐφήρμοσας ΘῊΡ! ἐμφανεῖς ΜΑ: ἐπιφανεῖς οοἰοτγὶ 4 ὑπομείνας ΘΕῊΡ 
γνώριμον Ρ ὃ ρῥγηυ τὴν] τοῦ Ρ Ὁ χαὶ εὐχαρποτάτην οὐ. ΘΕΉΡ 

8 δοῦναι ἃ ὡμολόγησεν ΠΚῊΡ, ὡμολόγησας οοηϊ. δῃρ, 10 ἄπαγε οι. 
ΜΑ 11 χαϑαίρων ΕΡ τὸ] τῷ ἡ 1 τῆς οἴη. ἡ οὐ. ΠΕῊΡ 

ὑπόνιος Α, ὑποτένιος οοίοτὶ 18. 14 ἀναχρούει ΘΕῊΡ 15 τὰς οὔ. Μ 

τ 
10 ἔχοντα] ἔσχατον Ρ 11 πάν χαὶ πρὸς Ρ 19 λίβαν α 20 ἀΐδιον Α 

χαὶ ὁπ. ἃ 20. 21 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Ὁ: ἀφ᾽ αὑτοῦ ΠΠΡ, ἀπ᾿ αὐτοῦ ΜΑῈΝ 22. οὕ- 
τω Ὦ Απίοῃ.: οὐ. οοὐὰ. Ν ὁ οὔ. ΠΡ! 28 ἐν οι. ΘΕΉΡ, ἐν σοὶ 

οι. Ν 

19---943,11 Ν᾽ [0]. 1δ0ν: ἔστι δὲ --- ϑεόν. 19---ῶὩ] ὮΜΌΒ μοβέ Ἰοσῦῃ δὰ 
Ρ. 343,3. αἰ]αΐαμῃη: ὁ γὰρ ἀστεῖος χοινὸν ἀγαθόν ἐστιν ἅπασιν (ἅπασιν οἴῃ. Ὦ1), ἐξ -- 

ὠφέλειαν. 21. 22) 0 [ὁ]. 144ν Λπΐοῃ. Μο|1588 1 δ0 ο0]. 998: ὥσπερ γὰρ ὁ 

ἥλιος --- φύσεως. 
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ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον. ἐάν τε γὰρ ὁ ἐν ἐμοὶ νοῦς ἀρετῇ τελεία χαϑαρϑῇ, 

χαὶ αἱ τοῦ περὶ ἐμὲ γεώδους φυλαὶ συγχαϑαίρονται, ἃς ἔλαχον αἵ αἰσϑή- 

σεις χαὶ ἢ μεγίστη δεξαμενή, τὸ σῶμα’ ἐάν τέ τις χατ᾽ οἰχίαν ἢ 

πόλιν ἢ χώραν ἣ ἔϑνος γένηται φρονήσεως ἐραστής, ἀνάγχη τὴν οἰχίαν 

ἐχείνην χαὶ τὴν πόλιν χαὶ τὴν χώραν χαὶ τὸ ἔϑνος ἀμείνονι βίῳ χρῆ- 

σϑαι. χαϑάπερ γὰρ τὰ ἐχϑυμιώμενα τῶν ἀρωμάτων εὐωδίας τοὺς 178 

πλησιάζοντας ἀναπίμπλησι, τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσοι γείτονες χαὶ ὅμοροι 

ο: 

σοφοῦ, τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ σπῶντες αὔρας ἐπὶ μήχιστον χεομένης βελτιοῦν- 

ται τὰ ἤϑη. 

ιυ (30.)ὴ Μεγίστη δέ ἐστιν εὐεργεσία ψυχῇ πονούσῃ καὶ διαϑλούσῃ 1179 

συνοδοιπόρον ἔχειν τὸν ἐφθαχότα πάντῃ ϑεόν" ,ἰδοὺ“ γάρ φησιν , ἐγὼ 

μετὰ σοῦ“ (14. 15). τίνος οὖν ἄν ἔτι χρεῖοι γενοίμεϑα πλούτου, σὲ 

τὸν ἀληϑεία πλοῦτον ἔχοντες μόνον ,διαφυλάσσοντα ἐν δὸῷ “ (ἰ014.) τῇ 

πρὸς ἀρετὴν ἀγούσῃ χατὰ πάσας αὐτῆς τὰς τομάς; οὐ γὰρ ἕν μέρος 

ν. 48 Ν, ἐστὲ τοῦ λογιχοῦ | βίου τὸ πρὸς διχαιοσύνην χαὶ τὴν ἄλλην τεῖνον 

Ιιὸ ἀρετήν, ἀλλὰ μυρία ὅσα, ἐξ ὧν ἔστιν ὁρμωμένους φρονήσεως ἐφιχνεῖ- 

σϑαι. (31.) παγχάλως δὲ εἴρηται χαὶ τὸ ,ἀποστρέψω σε εἰς τὴν 180 

Ἰῆν ταύτην“ (ἰν14.). χαλὸν μὲν γὰρ ἦν, τὸν λογισμὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

μείναντα μὴ ἀποδημῆσαι πρὸς αἴσϑησιν: δεύτερος δὲ πλοῦς, ἐφ᾽ ἕαυ- 

0 τὸν ὑποστρέψαι πάλιν. ἴσως δὲ χαὶ τὸ περὶ ἀφϑαρσίας ψυχῆς ὑπαι- 18] 

νίττεται δόγμα διὰ τούτου: ἀπολιποῦσα μὲν γὰρ τὸν οὐράνιον τόπον, 

ὡς χαὶ μιχρῷ πρότερον ἐλέχϑη, χαϑάπερ εἰς ξένην χώραν ἦλϑε τὸ 

σῶμα. φησὶ δ᾽ οὐ μέχρι τοῦ παντὸς χαϑειργμένην αὐτὴν ὃ γεννήσας 

περιόψεσθαι πατήρ, ἀλλ᾿ οἶχτον λαβὼν λύσειν τὰ δεσμὰ χαὶ ἐλευϑέραν 

1 ἑτέρω πρὸς ἕτερον οἵη. Ἡ, δά, 1, ἴῃ τῃρ, 2. αἱ. αἱ οι. ΘΕΉΡΝ ὃ, 4 οἱ- 

χίαν ἢ χώμην ἢ πόλιν ἢ ἔϑνος ἢ 4 τὴν] καὶ τὴν ΗΡ ὃ ἐκείνην ροβὶὲ 
πόλιν ἰγδηβροβ. ἢ Ργηυ μη χαὶ] ἢ ἢ χαὶ τὴν χώραν οἴη. ΘΕΉΡΝΌ 
χαὶ τὸ ἔϑνος οη. Ὁ ὃ. θ᾽ χρήσασϑαι ἢ 0 γὰρ οἴῃ. 1 ἀναπίπλη- 

σι Ρ' ὃ σοφοὶ ἃ σπῶντες) ὄντες α 10 δ᾽ ἐστὶν ΠΕῊΡΝ 
ἀϑλούση Α 11 πάντα Η 12. ἂν οἴῃ. ἃ Ἱενοίμεϑα Τυγη.: γενώμεϑα 
οοὐά. πλούτου Α: πλοῦτον ορίοτὶ σὲ οἵ. 12. 18 ἔχοντες σὲ τὸν 

ἀληϑεία μόνον πλοῦτον ΟΕῊΡ 14 μέτρον α 15 πρὸς] πρὸς τὴν Εὶ 

16. 11 ἐξιχνεῖσϑαι ΠΕῊΡ 18 ἦν οτῃ. Εὶ ἀφ᾽ α αὑτοῦ Ν 19 μὴ] 
χαὶ ΤΌτΓη, ἐφ᾽] ὑφ᾽ Α, πρὸς ΠΡ 19, 30 ἐφ᾽ ἑαυτήν 1,3 αὑτὸν ΜΝ 
21 τούτων ΘῊΡ, τοῦτο Εὶ οὐρανὸν Εὶ 22 μιχρὸν ΟΕΡ 20 χαϑειρ- 
μένην 94. λύσιν ἃ 

ὅ--6. 1, (0]. ὅϑε ΠῈᾺ (0]. ὅϑν τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν ἐν γενέσει ζητουμένων: ἐάν τις -- 
χρήτασϑαι. 

10 
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ἄχρι τῆς μητροπόλεως ἀσφαλῶς παραπέμψειν χαὶ μὴ πρότερον ἀνή- 

σειν ἢ τὰς διὰ λόγων ὑποσχέσεις ἀληϑείας ἔργοις βεβαιωϑῆναι- ϑεοῦ 

182) γὰρ ἴδιον λέγειν πάντως τὰ γενησόμενα. χαίτοι τί τοῦτό φαμεν: 
ἔργων γὰρ ἀδιαφοροῦσιν αὐτοῦ οἱ λόγοι. διαχινηϑεῖσα οὖν χαὶ διανα- 

στᾶσα πρὸς τὰς περὶ τοῦ ὄντος ζητήσεις ἢ ἀσχητιχὴ ψυχὴ τὸ μὲν ὅ 

πρῶτον ὑπετόπησεν εἶναι τὸ ὃν ἐν τόπῳ, μιχρὸν δὲ ἐπισχοῦσα τῷ 

δυστοπάστῳ τῆς σχέψεως περιδεὴς γίνεται χαὶ μετανοεῖν ἄρχεται. 

188 «ἐξηγέρθη “ γάρ φησιν, ᾿Ιαχὼβ χαὶ εἶπεν, ὅτι ἔστι χύριος ἐν τῷ τόπῳ 

τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐχ ἤδειν (ἰδ]ά. 10). χαὶ ἄμεινον ἦν, εἴποιμ᾽ ἄν, 

ἀγνοεῖν ἣ ἔν τινι ϑεὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τὸν περιέχοντα αὐτὸν ἐν 10 

χύχλῳ τὰ πάντα. 

184 (32.) Διχαίως οὖν ἐφοβήϑη χαὶ εἶπε ϑαυμαστιχῶς" ,,(ὡς φοβερὸς 

ὃ τόπος οὗτος“ (ἰΡ]4. 17). ὄντως γὰρ τῶν ἐν φυσιολογίᾳ τόπος ἀργα- 

λεώτατος, ἐν ᾧ ζητεῖται, ποῦ χαὶ εἰ συνόλως ἔν τινι τὸ ὄν, τῶν μὲν 

λεγόντων, ὅτι πᾶν τὸ ὑφεστὼς χώραν τινὰ χατείληφε, χαὶ ἄλλων ἄλλην 16 

ἀπονεμόντων, ἢ ἐντὸς τοῦ χύσμου ἢ ἐχτὸς αὐτοῦ μεταχύσμιόν τινα, 

τῶν δὲ φασχύντων, ὅτι οὐδενὶ τῶν ἐν γενέσει τὸ ἀγένητον ὅμοιον, ἀλλὰ 

τοῖς ὅλοις ὑπερβάλλον, ὡς χαὶ τὴν ὠχυδρομωτάτην διάνοιαν ὕστερί- 

1850 ζουσαν μαχρῷ τῆς χαταλήψεως ὁμολογεῖν ἡττᾶσθαι. διόπερ εὐϑὺς 

ἀνέχραγεν" οοὐχ ἔστι τοῦτο“ (Ἰδ]ἀ.), ὃ ἐδόξασα, ὅτι ἔστι χύριος ἔν τῳ 30 

τόπῳ“ (ἰ014..10)" περιέχει γάρ, ἀλλ᾽ οὐ περιέχεται χατὰ τὸν ἀληϑῇ λόγον. 

τοῦτο δὲ τὸ δειχνύμενον χαὶ ὁρατόν, ὁ αἰσϑητὸς οὑτοσὶ χόσμος, οὐδὲν 

ἄρα ἄλλο ἐστὶν ἢ οἶχος ϑεοῦ (1014.)}., μιᾶς τῶν τοῦ ὄντος δυνάμεων, 

180 χαϑ᾽ ἣν ἀγαϑὸς ἦν. τὸν δὲ χύσμον οἶχον ὠνόμασε χαὶ πύλην τοῦ 

πρὸς ἀλήϑειαν οὐρανοῦ (114. 11) προσεῖπε. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστί; τὸν ἐχ 25 

ὥ διὰ οἴη. ΤΌτγη. ὑπομνήσεις ΗΡ 3 τὰ οα. (ΠΗΡῚ τοι οι. ΜΑ 

4 ἀδιαφοροῦσιν ΜΑ: διαφέρουσιν ΘΕΉΡ, δηΐ ΄φαοα οὐ δά. Η3 διαχινηϑεῖσαν Α 
4, ὃ διαναστᾶσαν ὃ μὲν οπ.. Ε Ὁ ὑπετόπησεν τὸν ϑεὸν ἐν Ν 8 γάρ 
οι. ΜᾺ ἔστη ΜΝ τῷ οἱ. Εὶ 10 τὸν ϑεὸν ΘΟΕῊΡΝ 

ὑπολαβεῖν ΘΕ ῊΡΝ 18 οὕτως Ν, οὗτος οσοπὶ. Μδηρ, 18 ὑφεστὸς Η 
10 μετὰ χόσμον Γ(Η 11 ἀγέννητον ΔΟῈΝ ἀλλὰ] ἀλλὰ χαὶ ΘΟΕῊΡΝ 
20 ἐδόξασας ἔστι οη). Α τῷ οοὐά, Νὶ ἴῃ ταβ. Η, οἱ. Τ τη. 21 ἀληϑι- 

γὸν ἩΡ 22 δὲ οι. ΟΕΗ͂ΡΝ, δὴ 29 ἄρα] ἔτι Η!ἹΡ ὄντος] ὄντως 

ϑεοῦ 1Π}ν 25 προεῖπε ΗἹΡ' δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ΕΝ τὸν ἐχ ὁπ. Ν 
τὸν] τῶν Α 

4-- 245,17 Ν [0]. 151τ- διακινηϑεῖσα --- ἅλις, 10. οἵ. Ερίσυγοδ μ. 9340, 38. 

242 ὃ. 
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τῶν ἰδεῶν συσταϑέντα, ἐν τῷ χειροτονηϑέντι χατὰ τὰς ϑείας χορηγίας, 

Ρ. 649Ν. χόσμον νοητὸν [ οὐχ ἔνεστιν ἄλλως χαταλαβεῖν ὅτι μὴ χατὰ τὴν τοῦ 
αἰσϑητοῦ χαὶ δρωμένου τούτου μετάβασιν. οὐδὲ γὰρ ἄλλη τῶν ὄντων 187 

οὐδὲν ἀσώματον ἐννοῆσαι δυνατὸν ὅτι μὴ τὴν ἀρχὴν λαβόντας ἀπὸ 

σωμάτων: ἠρεμηύντων μὲν γὰρ ἐνοήϑη τόπος, χρόνος δὲ χινουμένων, 

σημεῖα δὲ χαὶ γραμμαὶ χαὶ ἐπιφάνειαι χαὶ συνόλως πέρατα ἀπὸ τῆς 

ἐξωτάτω περιχειμένης οἴόν ἀμπεχόνης. χατὰ τὸ ἀνάλογον οὖν χαὶ ὃ 188 

νοητὸς ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ χύόσμος ἐνοήϑη, πύλη τις ὧν ἐχείνου. ὡς 

γὰρ οἵ βουλόμενοι τὰς πόλεις ϑεάσασϑαι διὰ πυλῶν εἰσίασιν, οὕτως 

10 ὅσηι τὸν ἀειδῇ χόσμον χαταλαβεῖν ἐθέλουσιν, ὑπὸ τῆς τοῦ ὁρατοῦ 

φαντασίας ξεναγοῦνται. [ὃ δὲ νοητῆς ὑποστάσεως χύσμος ἄνευ ἥστινοσ- 

ὧν 

οὖν σχημάτων ὄψεως, μόνης δὲ διὰ τῆς ἀρχετύπου ἰδέας τῆς ἐν τῷ 

διαχαραχϑέντι πρὸς τὸ ϑεαϑὲν αὐτῷ εἶδος ἄνευ σχιᾶς μεταχληϑήσεται, 

πάντων αὐτῷ τειχῶν χαὶ πάσης πύλης ἀπαρϑέντων εἰς τὸ μὴ ἀπό 

15 τινος ἀϑρῆσαι, ἀλλ᾽ αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ἀλέχτῳ τινὶ χαὶ δυσερμηνεύτῳ 

ϑέαᾳ διιδεῖν χάλλος ἀναλλοίωτον.] 

(33). Περὶ μὲν δὴ τούτων ἅλις. ἐφαρμόζει δὲ τῷ αὐτῷ εἴδει 189 

χαὶ ἕτερος ὄνειρος, ὁ περὶ τῆς ποιχίλης ἀγέλης, ὃν περιαναστὰς ὃ φαν- 

τασιωϑεὶς διηγεῖται φάσχων: .,εἶπέ μοι ὃ ἀγγελος τοῦ ϑεοῦ χαϑ᾽ ὕπνον" 

0 ᾿Ιαχώβ. ἐγὼ δὲ εἶπα: τί ἐστι; χαὶ εἶπεν: ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς 

σου χαὶ ἴδε τοὺς τράγους χαὶ τοὺς χριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρό- 

βατα χαὶ τὰς αἶγας διαλεύχους χαὶ ποιχίλους χαὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς. 

ἑώραχα γὰρ ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ. ἐγώ εἰμι ὃ ϑεὸς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν 

τόπῳ ϑεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι στήλην χαὶ ηὔξω μοι εὐχήν. νῦν οὖν 

1 ἐν τῷ ζαἰσϑητῷ» χαραχϑέντα κατὰ τὰς ϑείας χάριτας οσοῃϊοῖο, πἰδὶ μοί 5 ἰπίογρο δ βαπὶ 
(ν. δὰ 1ἴὰ. 11); χειροτεχνηϑέντι χατὰ τὰς ϑείας χειρουργίας σοπὶ. ΜατγκΙδηὰ, διαχαραχϑέντι 

χατὰ τὰς ϑείας σφραγῖδας Μδηρ. 2 ἔστιν Ν χατὰ τὴν ΜΑΡ(Η"): τὴν ΟΕΝ, 
ἐχ τῆς ΗΞ3, χατὰ τὴν (ἀπὸ) οοπίοϊο 8 μετανάβασιν (, μεταναβάσεως [3 

οὐδὲ] οὐδὲν 4 οὐδὲν οῃ. ΠΕΡ ἀσωμάτων ἃ 1 ἐξωτά- 

τῆς Α ἀμπεχομένης Η 8 πύλης ὄντος ἐχείνου οοπὶ. Μαηρ., (ὃς) πύλη τις 

ἦν ἐχείνου σοηϊοῖο 9. βουλόμενοι οἴῃ. ἃ 9.10 οὕτως ὅσοι ΜΑ, ἴῃ τὰ8, ΡΆ; χαὶ 
χαϑὼς Ο, καὶ ὥσπερ ΕΝ, οὕτως καὶ οἱ ἱπ ταΒ. Η3 10 ἀηδῆ ΜΝ, ἀεὶ δὴ ἃ 
τοῦ οἵη. ΕἸ, ἀοράτου ΜᾺ 11---10 οιμθπἀδίϊοπθ δυβίϊηθο, ααἷδ ἤδθο ὁ86- 
Ἰοβεϊβ Ὁγθΐ8 παρὸ ἃ ΟὨγβέϊδπο ἰπίογροϊαία υἱοῦ 11. 12 ἤ τινοσοῦν Εἰ, εἰς τι- 
νοσοῦν Ρ (εἰς ΡΞ, ἂἱ νἱά.) οὑτινοσοῦν σχήματος ἃ 12 διὰ ο. ἃ 

13 εἶδος αὐτῶ Ν 14 ἀρϑέντων ΘΕῊΡΝ 14. 15 ἀπ᾽ εἰχόνος οοηΐ. Μδηρ. 
10 διιδεῖν Μ, ὃ᾽ ἰδεῖν ΑΙ: ἰδεῖν σοἰοτὶ Ν 11 δὴ ΜΑ: οὖν Ρ, οι. ΘΟΕΗΝ 

18 ὅνπερ ἀναστὰς ὙΥ' 20 εἶπεν] εἶπέ μοι ΟΕῊΡ τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς ἃ 21 σου οὐ. (Κ᾽ 28 σοι οἴῃ. Τυτη. Αἰίογα ὁ οι. Ρ 
234. τύλην (510) Α εὔξω ΕΡ' 
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ἀνάστηϑι χαὶ ἔξελϑε ἐχ τῆς γῆς ταύτης χαὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν τῆς 

190 γενέσεώς σου, χαὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ“ (ὕϑφη. 351, 11---13). ὁρᾷς ὅτι 

ϑεοπέμπτους ὀνείρους ἀναγράφει ὁ ϑεῖος λόγος οὐ μόνον τοὺς χατὰ τὸ 

πρεσβύτατον τῶν αἰτίων προφαινομένους, ἀλλὰ χαὶ τοὺς διὰ τῶν ὑπο- 

φητῶν αὐτοῦ χαὶ ὀπαδῶν ἀγγέλων, οἵ ϑείας χαὶ εὐδαίμονος μοίρας 5 

191 πρὸς τοῦ γεννήσαντος ἠξίωνται πατρύός. σχόπει μέντοι χαὶ τὸ ἀχόλου- 

ὃον. ὃ ἱερὸς λόγος τοῖς μὲν ὡς βασιλεὺς ἃ χρὴ πράττειν ἐξ ἐπιταγ- 

ματὸς παραγγέλλει, τοῖς δὲ ὡς γνωρίμοις διδάσχαλος τὰ πρὸς ὠφέλειαν 

ὑφηγεῖται, τοῖς δὲ ὡς σύμβουλος γνώμας εἰσηγούμενος τὰς ἀρίστας τὸ 

συμφέρον ἐξ ἑαυτῶν οὐχ εἰδότας μεγάλα ὠφελεῖ, τοῖς δὲ ὡς φίλος 

ἐπιειχῶς χαὶ μετὰ πειϑοῦς πολλὰ χαὶ τῶν ἀρρήτων ἀναφέρει, ὧν οὐ- 

-- 0 

192 δένα τῶν ἀτελέστων ἐπαχοῦσαι ϑέμις. ἔστι |[ δ᾽ ὅτε χαὶ πυνϑαάνεταί Ρ. 0500 Ν. 

τινων, ὥσπερ τοῦ ᾿Αδάμ: ,ποῦ εἰ“ (66η. 8, 9), πρὸς ὃ ἀποχρίναιτ᾽ ἂν 

τις οἰχείως ,οὐδαμοῦ“, τῷ τἀνϑρώπεια πάντα ἐν ὁμοίῳ μὴ μένειν, ἀλλὰ 

χινεῖσθϑαι χαὶ ψυχῇ χαὶ σώματι καὶ τοῖς ἐχτός. ἀνίδρυτοι μὲν γὰρ οἱ τι 

λογισμοί, φαντασίας ἀπὸ τῶν αὐτῶν πραγμάτων οὐχὶ τὰς αὐτὰς ἀλλ᾽ 

ἐναντίας ἔχοντες, ἀνίδρυτον δὲ χαὶ τὸ σῶμα, ὡς μηνύουσιν αἱ ἐχ βρέ- 

φοὺυς ἄχρι γήρως τῶν ἡλιχιῶν ἁπασῶν τροπαί, ἀνίδρυτα δὲ χαὶ τὰ 

198 ἐχτὸς ἐπῃωρημένα φορᾷ τύχης ἀεὶ σαλευούσης. (84.) ἐπειδὰν μέντοι 

πρὸς τὸ τῶν φίλων ἔλθῃ συνέδριον, οὐ πρότερον ἄρχεται λέγειν ἢ 30 

ἔχαστον αὐτῶν ἀναχαλέσαι χαὶ ὀνομαστὶ προσειπεῖν, ἵνα τὰ ὦτα ἀνορ- 

ϑιάσαντες, ἥσυχία χαὶ προσοχῇ χρώμενοι, τῶν ϑεσμῳδουμένων εἰς 

ἄληστον μνήμην ἀχούωσιν: ἐπεὶ χαὶ ἑτέρωθι λέγεται. ,σιώπα καὶ 

194 ἄχουε“ (Πουΐ. 21, 9). τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ μὲν τοῦ βάτου Μωύσῇς 
ἀναχαλεῖται --- οὡς γὰρ εἶδες φησίν ,ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐχάλεσεν 29 

αὐτὸν χύριος ἐχ τοῦ βάτου λέγων: Μωυσῇ, Μωυσῇ. ὃ. δὲ εἶπε" τί 

1 χαὶ ἔξελϑε οὐ. 2 γεννήσεως ΝᾺ 3 ϑεοπόμπους ΗΡ' 

ἡ τῶν αἰτιῶν ν, τὸ αἴτιον οοηϊ. Μδηρ. 4, ὃ. προφητῶν ΜᾺ θ. ἠξίω- 
ται ἃ 8 γνώριμος ΘΕῊΡ 9. τὸ] τοὺς τὸ ν 10 αὑτῶν α 

μέγα ἩΡ 11 χαὶ χαταπειϑοῦς Ρ πολλὰ] ἀλλὰ Ὁ ὧν] οὖν Ἐ, 
ΓΏΓΒΙΒ ἀ6]. 11. 12. οὐδὲν (οὖν αἀά. ΕΞ) αὐτῶν ἀτέλεστον (ἀτελὲς 6) ΟΕῊΉΡ 

15 ποῦ ΜΑ: τὸ ποῦ ΘἘΠΡ 18. 14 προσαποχρίνεται τ᾿ ἄν τις οἰχεῖος Α 
13 ὃ] ὃν Η3, οἴ. ἃ ἀποκχρίνετ᾽ (ΘΕ 14 τῷ οι. Ρ τὰ ἀνθρώπεια 
ΘΕΉΡ μὴ οἵ. Ρ ἀλλὰ] ἀλλὰ χαὶ ΠΕῊΡ 15 ἀΐδρυτοι ΘΠΕῊΡ 
11 ἀ(δρυτον ΠΡ 18 γήρους ΟΕ ἅπασαι ΠΕΠΡ ἀΐδρυτα ΘῊΡ 
19 ἀπηωρημένα ΛΑ, [οτί, τοσίο 21 αὐτὸν Η 21. 22 ἀϑρήσαντες ΟΕ, ἀϑροί- 
σαντες 22 ϑεσπιωδουμένων σοπίοίο 34. μὲν οῃ. ΘΕΠΡ τοῦ] 

τῆς Η Μωσῆς 1 0 χύριος ΜΑ: ὁ ϑεὸς οοίοτὶ τοῦ] τῆς ΝᾺ 
Μωσῆ Μωσὴ ΝᾺ 
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ἐστιν: “ (Εχοά. 8,4) ---, ᾿Αβραὰμ δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ ἀγαπητοῦ χαὶ μόνου 

παιδὸς ὁλοχαυτώσεως, ἣνίχα τε ἱερουργεῖν ἤρχετο χαὶ ὁπότε δοὺς ἀπό- 
πεῖραν εὐσεβείας ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίσαι τὸ αὐτομαϑὲς γένος, ἐπίχλησιν 

᾿σαάχ, ἐχωλύϑη" ἀρχομένου μὲν γάρ φησιν, ὅτι ,.δὃ ϑεὸς ἐπείραζε 195 

τὸν ᾿Αβραὰμ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: ᾿Αβραάμ, ᾿Αβραάμ. ὁ δὲ εἶπεν" 

ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπε᾽ λάβε τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, 

τὸν ᾿Ισαάχ, χαὶ ἀνένεγχε, ἤδη δὲ τὸ ἱερεῖον ἐπὶ τὸν βωμὸν 

ἀνενηνοχότος, τότε ,ἐχάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος χυρίου ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 

λέγων" ᾿Αβραάμ, ᾿Αβραάμ. ὃ δὲ εἶπεν: ἰδοὺ ἐγώ. χαὶ εἶπε" μὴ ἐπι- 
10 βάλῃς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ παιδάριον, μηδὲ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν“ 

(ἄφθη. 22,1. 2. 9---12). εἷς δὲ δὴ τοῦ φιλιχοῦ ϑιάσου χαὶ ὃ ἀσχητὴς 190 

ὧν εἰχότως προνομίας τῆς αὐτῆς ἀξιωθεὶς ἀναχαλεῖται: εἶπε γάρ μοι“ 

φησίν ,.ὃ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ χαϑ᾽ ὕπνον" ᾿Ιαχώβ. ἐγὼ δὲ εἶπα" τί 

ἐστιν (α6η. 31, 11); ἀναχληϑεὶς δὲ προσοχῇ χρῆται, τὰ φανέντα 197 

18 σημεῖα πειρώμενος ἀχριβοῦν, ἔστι δὲ τὰ σημεῖα τῶν λόγων οἷα ϑρεμμά- 

των ὀχεῖαί τε χαὶ γενέσεις: ,ἀναβλέψας“ γάρ φησι τοῖς ὀφθαλμοῖς 
εἶδε τοὺς τράγους χαὶ τοὺς χριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα χαὶ 

τὰς αἴγας“ (θη. 31, 12). αἰπολίου μὲν δὴ τράγος, ποίμνης δὲ χριὸς 198 

ἡγεμών ἐστι’ τὰ δὲ ζῷα ταῦτα δυεῖν λύγων σύμβολα τελείων, ὧν ὃ 

80 μὲν ἕτερος χαϑαίρει χαὶ χενοῖ ψυχὴν ἁμαρτημάτων, ὁ δὲ ἕτερος τρέφει 

χαὶ πλήρη χατορθϑωμάτων ἐργάζεται. τοιοῦτοι μὲν οἱ ἡγεμόνες ἐν 

ἡμῖν ἀγελάρχαι λόγοι" αἱ δὲ ἀγέλαι προβάτοις χαὶ αἰξὶ φερωνύμως δια- 

τεϑεῖσαι ἄττουσι χαὶ προβαίνουσι μετὰ σπουδῆς πρὸς διχαιοσύνην. 

Ρ. 651 Μ. ἀναβλέψας [ οὖν τὸ τέως μεμυχὸς ὄμμα τῆς διανοίας εἶδε τοὺς ἀνα- 199 

26 λογοῦντας τράγοις χαὶ χριοῖς τελείους λόγους ἠχονημένους πρός τε 

{3} 

Ι τῆς οῃ. Ρ 4. ἀρχόμενος ΝᾺ μὲν γάρ φησιν ΠΘΠΕῊΡ: φησὶ γὰρ ΜᾺ 

ὃ αἷε. Αβραὰμ οπι. Ε 1 ἀνένεγχαι Α 8 ἀνενηνοχότως ΔΕ τότε] ὅτι 
σοηϊοῖο 11 φιλιχοῦ (Π5: φιλιαχοῦ σοξοτὶ 12 ὧν ΜΑ: ὃν οσοίοτὶ 
προνομίας τῆς ΜΑ: προνομιαστὴς Ρ (56 ν 601{τ1.), προοιμιαστὴς ΘΟ, προνοίας τῆς Εὶ 

ἀξιωϑεὶς οἵη. α 14 ἀναχλιϑεὶς 1ὅ τῶν οἵη. (ἘῊΡ 10 γάρ φησι 
6ΠΡ: γὰρ ΜᾺΕ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὶ 11 ἴδε σοῃϊοῖο 19 δυεῖν Α: δυοῖν ἡ, 
δυσὶ οσοἰοτί 21 οἱ οαι. Ε 22 φερωνύμως Η (δη. τος, Α): φερωνυμοῦσαι εσοἰοτὶ 

29, 28. διατεϑεῖσαι Η(Ρ', Ησορβοιν. ἰπ Α): διαϑέσει ΜΑΡ, διατεϑεὶς (ΙΕ, φερωνύμως ἔχουσαι 

διαϑέσει σοηϊεῖο 38. ἄττουσι χαὶ προβαίνουσι ἢ): ἄττουσαι χαὶ προβαίνουσαι οοἰοτί, 
4αοα κογναὲ Οὐδ πὶ βογῖθθπ8. φερώνυμοί εἰσι διαϑέσει 24 τότε ὡς ΗΡ μεμυηχὸς 

Ε, μεμυχὼς ἩΡ τῆς] τὸ Η 

25 56ηη. οἵ. «ἀνιῦγοβ, εἷδ. ἕισα βαεομ 4,22: γατγίδγυιη ΟΥὰπὶ βἰδὶ ἰηβέϊ αἱ στο- 
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μείωσιν ἀδιχημάτων χαὶ ὧν χρὴ πράττειν συναύξησιν, πῶς ἐπὶ τὰ 

πρόβατα χαὶ τὰς αἶγας, τὰς ἔτι νέας χαὶ ἁπαλὰς ψυχὰς ἄρτι ἡβώσας 

χαὶ ἄνθει τῷ τῆς ἀχμῆς ὡραϊζομένας, ἀναβαίνουσιν οὐχ ἄλογον ἥδονὴν 

200 διώχοντες, ἀλλ ἀοράτῳ σπορᾷ φρονήσεως χρώμενοι δογμάτων. εὔπαις 

γὰρ ὃ γάμος οὗτος οὐ σώματα συμπλέχων, ἀλλ᾽ εὐφυέσι ψυχαῖς τελείας ὁ 

ἀρετὰς ἁρμοζόμενος. ἐπιβαίνετε οὖν οἱ σοφίας ὀρϑοὶ λόγοι πάντες, 

ὀχεύετε, σπείρετε, χαὶ ἣν ἄν ἴδητε ψυχὴν βαϑεῖαν, εὔγειον, παρϑένον, 

μἢ παρέλθϑητε, χαλέσαντες δ᾽ εἰς τὴν ὁμιλίαν χαὶ συνουσίαν ἑαυτῶν 

τελειώσατε χαὶ ἐγχύμονα ἀπεργάσασϑε: τέξεται γὰρ πάντα ἀστεῖα, 

Ἱενεὰν ἄρρενα ,διαλεύχων, ποιχίλων, σποδοξιδῶν ῥαντῶν“ (6θη. 10 

81, 10). 

(35.) Ἣν δ᾽ ἔχει τῶν γεννημάτων τούτων ἕχαστον δύναμιν, 
ἐρευνητέον. διάλευχοι μὲν τοίνυν εἰσὶν οἱ τηλαυγέστατοι χαὶ ἀριδηλό- 

τατοι, τοῦ ,διὰ“ πολλάχις ἐπὶ τοῦ μεγάλου τιϑεμένου, ἀφ᾽ οὗ διάδη- 

λον χαὶ διάσημον τὸ μεγάλως δῆλον χαὶ μεγάλως ἐπίσημον ἔϑος ὀνο- ιὉ 

502 μάζειν ἐστί. βούλεται οὖν τῆς τὸν ἱερὸν σπόρον παραδεξαμένης ψυχῆς 

τὰ πρωτότοχα Ἰεννήματα διάλευχα εἶναι, φωτὶ ἐοιχότα οὐχ ἀμυδρῷ, 

φέγγει δὲ τηλαυγεστάτῳ, οἵα γένοιτ᾽ ἄν ἀφ᾽ ἡλιαχῶν ἀχτίνων ἄσχιος 
ἐν αἰϑρίᾳ χατὰ μεσημβρίαν αὐγή" βούλεται δὲ χαὶ ποιχῦλα οὐ πολυ- 

μόρφου χαὶ πολυτρόπου λέπρας ἀχαϑάρτου τρόπον, διὰ γνώμης ἀβεβαι- Ὁ 

ὅτητα χρησόμενα ἀστάτῳ χαὶ φορουμένῳ βίῳ, ἀλλὰ ράμμασιν ἐγχεχο- 

λαμμένα χαὶ σφραγῖσι διαφόροις, δοχίμοις δὲ πάσαις τετυπωμένα, ὧν 

--- 20 

1 πῶς] ὡς α 2 ἄρτι] καὶ ἄρτι Ρ 9. ἀναβαίνουσιν ΘΠ ΕῊΡ: ἀναβαίνουσι 
ὃ᾽ ΜΑ, ἀναβαίνουσιν" ἀναβαίνουσι δ᾽ σοηϊοῖο ἡδονῆς Ρ 4. ἀοράτων ἡ (Ν 
ουδηἑτ5), τὰ χαὶ δή, ΘΕῊΡ ὅ σώματι 1, 0 ἐργαζόμενος (ὦ 
8 δὲ ΠΗΡ, οι. Εὶ ἑαυτῶν ΜΑΡἕ: οἵ, οοἰοτὶ 9 τέξεται ΑΘῈΕ: τέξετε ΗΡ, 
τετάξεται ΜΝ πάντα] γεννήματα σοὶ. δηρ. Ροβί πάντα δια, τὰ ΗἸΡ 
10 γενεὰν οἴῃ. ΜΑ 12 δὲ ΘΕῊΡ ἑχάστων ΗἸΡ 18 μὲν οπι. 
ΘΕῊΡ 14 ροβὶ διὰ δαἀά. τοῦ ΕἸ, 16 ἐστίν Εὶ βούλετ᾽ ΘΗΡ 
18 διαυγεστάτω ΘΕῊΡ οἵα 5ογίρβὶ: οἷα οοαά. 19. ποιχίλα, οὐ {ποιχιλίᾳ) 
ςοπὶ, Μδηρ. 19, 20 πολυμόρφου χαὶ πολυτρόπου βογίρβὶ: πολυμόρφω καὶ πολυ- 
τρόπω Μ, πολυτρόπω Α, πολυμόρφω καὶ ποιχίλω καὶ πολυτρόπω ΘΕῊΡ 
21 χρησάμενα ΘΕῊ 3, χρησάμενος ΠΡ 21, 32. ἐχχεχολαμμένα ἢ 
22 δοχίμως Ροβὶ δὲ δὰ, δοχίμοις, 56] Γυγβὰβ 40]. ΗΡ 22, 249.1 ὧν 
ἀϊδιότητες ΘΕῊΡ 

Βθπὶ, 868 {ΠΏ ται Ομ Ὁ ]θτη, υἱγίαξα πη Ἀ] τ τδγαπη ἀϊγογβί ἰδίο Τα] ρθηίθ. ἐδ Ζαοοὺ 
114,19. 
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αἱ ἰδιότητες ἀναμιχϑεῖσαι χαὶ ἀναχραϑεῖσαι μουσιχὴν συμφωνίαν ἐργά- 

σονται. τὴν γὰρ ποιχιλτιχὴν τέχνην ἐνόμισαν μέν τινες οὕτως ἠμε- 
λημένον χαὶ ἀφανὲς εἶναι πρᾶγμα, ὥστε ὑφάνταις αὐτὴν ἀνέϑεσαν. 

ἐγὼ δ᾽ οὐ μόνον αὐτήν, ἀλλὰ χαὶ τοὔνομα τέϑηπα, χαὶ μάλισθ᾽ ὅταν 

δ εἰς τὰ γῆς τμήματα χαὶ τὰς ἐν οὐρανῷ σφαίρας χαὶ ζῴων χαὶ φυτῶν 

διαφορὰς χαὶ τὸ παμποίχιλον ὕφασμα, τουτονὶ τὸν χύσμον, ἀπίδω. τὸν 

Ἱὰρ τοῦ πλέγματος παντὸς τούτου δημιουργὸν εὑρετὴν τῆς ποιχιλτιχῆς 

ἐπινοεῖν εὐθὺς ἐπιστήμης ἀναγχάζομαι, καὶ σέβομαι μὲν τὸν εὑρόντα, 

τιμῶ δὲ τὴν εὑρεϑεῖσαν, τὸ δ᾽ ἔργον χαταπέπληγμαι, χαίτοι μηδὲ 

10 πολλοστὸν μέρος αὐτοῦ δυνηϑεὶς ἰδεῖν, ἀπὸ δὲ τοῦ φανέντος μοι μέρους, 

εἰ δὴ χαὶ πέφηνεν, ἀχριβῶς τὸ ὅλον εἰχάζων ἀναλογίας ἐλπίδι. ϑαυ- 

ν. θ52 Ν, μάζω μέντοι χαὶ | τὸν σοφίας ἐραστήν, ὅτι τὴν αὐτὴν τέχνην ἐπιτετή- 

ὄξευχε, πολλὰ χαὶ διαφέροντα ἐχ διαφερόντων εἰς ταὐτὸ συνάγειν χαὶ 

συνυφαίνειν ἀξιῶν. λαβὼν γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς παιδιχῆς γραμματιχῆς δύο 

1ι6 τὰ πρῶτα, τό τε γράφειν χαὶ τὸ ἀναγινώσχειν, ἀπὸ δὲ τῆς τελειοτέρας 

τήν τε παρὰ ποιηταῖς ἐμπειρίαν χαὶ τὴν ἀρχαίας ἱστορίας ἀνάληψιν, 

παρὰ δὲ ἀριϑμητιχῆς χαὶ γεωμετρίας τὸ ἀνεξαπάτητον ἐν οἷς ἀναλογίας 

χαὶ λογισμῶν ἐστι χρεία, παρὰ δὲ μουσιχῆς ῥυϑμοὺς χαὶ μέτρα τά τε 

ἐναρμόνια χαὶ χρωματιχὰ χαὶ διατονιχά, συνημμένα τε αὖ χαὶ διεζευ- 
0 γμένα μέλη, παρὰ δὲ ῥητορικῆς εὕρεσιν, φράσιν, τάξιν, οἰχονομίαν, 

μνήμην, ὑπόχρισιν, παρὰ δὲ φιλοσοφίας ὅσα τε ἐν ταύταις παραλέλειπται 

χαὶ ἄλλα ἐξ ὧν ἅπας ὃ ἀνθρώπων βίος συνέστηχεν, ἕν ἔργον εὐαν- 

ϑέστατον ἡρμόσατο, εὐμάϑειαν πολυμαϑεία μίξας. χαὶ τὸν τούτου τοῦ 

πλέγματος δημιουργὸν ὁ ἱερὸς λόγος Βεσελεὴλ ἐχάλεσεν (ἔχοά. 81, 288.), 
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1 χαὶ ἀναχραϑεῖσαι ὁπι. ΜΑ ἀναχραϑεῖσαι τηλῃ. 2. ἴῃ γα, 3719. (οοηϊ. Μαηρ.): 
ἀναχριϑεῖσαι ( ΕῊΡ 2 ποιχιλτιχὴν Νδηρ.: ποιχίλην οοὐά. 8. ὑφάντες 1», 
ὑφήναντες Τύτη. 4 δὲ ΘΠΕῊΡ τοὔνομα] τὸν εὑρόντα οὐηὶϊ. ίδηρ. 
μάλιστα (ΟΕ ὔ ὃ (τὰς) ζῴων οοπίοϊο Ἴ πλέγματος οἴῃ. Α 
παντὸς οἵα. ΟΕΠΡ Ροβὶ δημιουργὸν ἀιά, χαὶ ΗΞ 10 δὲ τοῦ] τοῦ καὶ 
Τυγῃ. 11 ἤδη ΘΕῊΡ! εἰχάζω 113 ἀναλογίᾳ καὶ λογισμοῖς σοηΐ. 

Μδησ., ἀναλογίας χανόσι ὁσοηϊεῖο 18 ἐκ διαφερόντων οἴῃ. ἃ συνάγειν δῃρ.: 
συνάγων οοὐά. Ν 10 παρὰ ΜΑ: παρὰ τοῖς ΡΝ, τοῖς παρὰ ἃ 11. τὴν] 

τῆς ΕΝ 18 τῆς μουσιχῆς ΠΡ τά] χαὶ Ν τε οἵη. ΘΕῊΡΝ 

21 μνῆσιν Η!ΡΙ 22. ἕν] εὖ ΕΡΙΝ 28 πολυμάϑειαν ΠΕΉΗΡΙΝ 

πολυμαϑείᾳ} πολυμάϑειαν ἃ συμμίξας Οχοη, (0}}. Νονὶ 145 24 πράγματος 

ΟΡῊΡΝ βελσεσαεὴλ (,, βελσελεὴλ Ε 

11---28 0,4. Ν᾽ [0]. 181τ; ϑαυμάζω --- χατεσχεύασται. 
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ὃς ἑρμηνευϑείς ἐστιν ἐν σχιᾷ ϑεοῦ. τὰ γὰρ μιμήματα οὗτος, τὰ δὲ 

παραδείγματα ἀρχιτεχτονεῖ Μωυσῆς" διὰ τοῦϑ᾽ ὁ μὲν οἷα σχιὰς ὑπε- 

Ἰράφετο, ὃ δ᾽ οὐ σχιάς, αὐτὰς δὲ τὰς ἀρχετύπους ἐδημιούργει φύσεις. 

201 εἰ δὴ χαὶ τὰ ἅγια ποιχιλτιχῇ τέχνῃ χατεσχεύασται χαὶ ὁ σοφὸς ποιχιλ- 

τὴς μόνος ἐν τοῖς ἱεροφαντηϑεῖσι χρησμοῖς ἀνείρηται (30,) χαὶ τὸ ὃ 

τοῦ ϑεοῦ χαλὸν ποίχιλμα, ὅδε ὃ χύσμος, ἐπιστήμῃ πανσόφῳ τετελεσιούρ- 

Ἴηται, πῶς οὐχ ἄξιον ὡς ἐργαλεῖον τῆς ἐπιστήμης ἀποδέχεσθαι ποιχιλτι- 

208 χήν: ἧς ἀφίδρυμα ἱερώτατον πᾶς ὁ σοφίας οἶχος ἀγαλματοφορήσει χαὶ 

χατ᾽ οὐρανὸν χαὶ ἐπὶ Ἰῇς, ἀφ᾽ ἧς ποιχίλων λόγων ἰδέας ὃ ἀσχητὴς 
ἐχπονεῖ" μετὰ γὰρ τοὺς διαλεύχους εὐθὺς τοὺς ποιχίλους εἶδε, παιδείας 10 

809 χύόμματι χαραχϑέντας. τρίτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ σποδοειδεῖς ῥαντοί. χαίτοι 

τίς οὐχ ἂν εὖ φρονῶν εἴποι τῷ γένει χαὶ τούτους εἶναι ποιχίλους : 

ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἔστιν αὐτῷ περὶ ϑρεμμάτων διαφορᾶς ἢ τοσαύτη σπουδή, 
210 περὶ μέντοι τῆς πρὸς χαλοχαγαϑίαν ἀγούσης ὁδοῦ. βούλεται γὰρ τὸν 

ἐπὶ ταύτην ἰόντα σποδῷ χαὶ ὕδατι περιρραίνεσϑαι, διότι γῆν χαὶ ὕδωρ 18 

λόγος ἔχει φυραϑέντα χαὶ μορφωθϑέντα πρὸς τοῦ ἀνθϑρωποπλάστου εἰς 

τὸ ἡμέτερον ἀποχριϑῆναι σῶμα, οὐ χειρύόχμητον, - ἀλλὰ φύσεως ἔργον 

211 ἀοράτου. σοφίας οὖν ἐστιν ἀρχὴ μὴ ἐπιλανθάνεσθαι ἑαυτοῦ, τὰ δ᾽ ἐξ 
ὧν συνεχρίϑη πρὸ ὀφθαλμῶν ἀεὶ λαμβάνειν: οὕτως ὰρ μεγαλαυχίαν, 

τὸ χαχῶν [ ϑεομισέστατον, ἐχνίψαιτ᾽ ἄν. τίς γὰρ εἰς νοῦν βαλλύμενος, Ρ. 658 Μ. 

ὅτι τέφρα χαὶ ὕδωρ εἰσὶν αὐτῷ τῆς γενέσεως αἱ ἀρχαί, φυσηϑεὶς ὑπ᾽ 91 

212 οἰήσεως μετέωρος ἀρϑήσεται; διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς μέλλοντας ἱερουργεῖν 

περιρραίνεσϑαι τοῖς λεχϑεῖσιν ἐδιχαίωσεν, οὐδένα ϑυσιῶν ἄξιον νομίσας, 

1 ϑεοῦ] ποιῶν ϑεός ΜΑ, ποιῶν ϑεοῦ σοπίοϊο 2 ἀργιτέκτονι ΟΕΝ, ἀρχιτέκτονος 

ἩΡ, ἀρχιτέχτων Τύτη, Ροβϑὲ Μωυσῆς δἀά. ὄνομα ΟΕῊΡΝ τοῦτ᾽ Ρ, 
τοῦτο ΘΕῊΝ 4 εἰ δὴ Α: χαὶ ἤδη Μά, χαὶ εἴδη ΕΠΡΝ 4. χατεσχεύασεν 

ΘΗ, χατεσχεύαζεν νὶ χαὶ ὁ σοφὸς ΜΑ: ὁ δὲ σοφίας χῶρος (χώρας ΤΌγη.) ὁ σοφὸς 
(ὁ σοφὸς οιη, ΗῚ ΠΕῊΡ 4. ὃ ποιχιλτιστὴς ἡ ὃ μόνος Α: μόνον εοἰοτὶ 
ἐν τοῖς] ἑαυτοὺς ἀνήρηται ΔΛΟΠΡ τὸ οἵη. ΘΕΠῚΡῚ 0 ὁ οι. ἃ 
1 πῶς ΜᾺ: χαὶ πῶς σοῖοτϊ ἐργαλεῖον ΟΠ: μεγαλεῖον οοα. 8 ἧς Τυτη.: οὗ 

οοὐα., Τοτγί. Ἰασὰπᾶ κἰαϊασπα οϑὶ οἶχος ΜΛΟῈ: λόγος (ὃς κὐὰ, ΗἨ2 ἫΡ 

χαὶ] τὰ οσοπὶ, δδησ. 10 διαλέχτους Α (ὁοττ. ΗΠ θ5..) 123 οὐχ οὔ. 

ΕῊΡῚ 19 τοιαύτη σοὶ. (ὉΠ π 14 ἀγούσης οἵα. ΟΕΠΡ 15 ταύτην 

τ 
Βορβὶ; ταῦτα ΜΑ, ταύτη ΟΠΕΗ͂, ταῦ Ρ ἰόντα Μ: ὕοντα Α, ὄντα οεἰοτὶ 
περιραίνεσϑαι ΟΕ“, ἰΐοπ 1ἴ, 95) 1Ὁ τοὺς ἀνθϑρωποπλάστους (ἀνθρωποπλέχτους Ε) 

ΘΠΕΉ !ΡΙ μορφωϑέντα)] φυραϑέντα Α (ἑογτ. ΠΌΘ86}}.) 19 συνεχράϑη Η 
0 χαχῶν Μ: χαχὸν οοἰοτὶ τί Τύυτη. βαλόμενος Α,, ἰοτί, τοοῖθ 

21 εἰσὶν αὐτῶ τῆς ΜΑ: ἐστὶ Ο, ἐστὶ τῆς ΠΡ αἱ οἵη. ΘΕῊ!Ρ 21. 22 ὑπὸ 
οἰκήσεως 28. 251,1 ϑυσιῶν --- ἀνθρωπίνην ἱπ τὴρ. Η3 
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ὃς μὴ πρότερον ἑαυτὸν ἔγνωχε χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην οὐδένειαν χατεί- 

ληφεν, ἐξ ὧν συνεχρίϑη στοιχείων τὸ μηδενὸς ἄξιος εἶναι τεχμηράμενος. 

(31.) τὰ τρία ταῦτα σημεῖα, τὸ διάλευχον, τὸ ποιχῆλον, τὸ σποδοει- 913 

δὲς ῥαντόν, περὶ μὲν τὸν ἀσχητὴν ἅτε μήπω τέλειον ἀτελῆ, περὶ δὲ 

δ τὸν τέλειον φαίνεται χαὶ αὐτὰ τέλεια. ὃν δὲ τρόπον, ϑεασώμεϑα" τὸν 314 

μέγαν ἀρχιερέα, ὁπότε μέλλοι τὰς νόμῳ προστεταγμένας ἐπιτελεῖν 

λειτουργίας, ὁ ἱερὸς ἐδιχαίωσε λόγος ὕδατι χαὶ τέφρᾳ περιρραίνεσϑαι τὸ 

πρῶτον (ἔχοά. 29, 4) εἰς ὑπόμνησιν ἑαυτοῦ --- χαὶ γὰρ ὁ σοφὸς 

᾿Αβραάμ, ὅτε ἐντευξόμενος ἧξι τῷ ϑεῷ, γῆν χαὶ σποδὸν εἶπεν ἑαυτόν 

ιὸ (θη. 18, 217) ---, ἔπειτ᾽ ἐνδύεσθαι τὸν ποδήρη χιτῶνα χαὶ τὸ ποιχί- 

λὴν ὃ χέχληχεν ἐπ᾽ αὐτῷ περιστήϑιον (Εχοά. 29, 8), τῶν χατ᾽ οὐρα- 

γὸν φωσφόρων ἄστρων ἀπειχόνισμα χαὶ μίμημα. δύο γάρ, ὡς ἔοιχεν, 215 

ἱερὰ ϑεοῦ, ἕν μὲν ὅδε ὃ χόσμος, ἐν ᾧ χαὶ ἀρχιερεὺς ὁ πρωτόγονος 

αὐτοῦ θεῖος λόγος, ἕτερον δὲ λογιχὴ ψυχή, ἧς ἱερεὺς ὁ πρὸς ἀλήϑειαν 

ι5 ἄνϑρωπος, οὗ μίμηυα αἰσθητὸν ὁ τὰς πατρίους εὐχὰς χαὶ ϑυσίας ἐπι- 
τελῶν ἐστιν, ᾧ τὸν εἰρημένον ἐπιτέτραπται χιτῶνα ἐνδύεσϑαι, τοῦ παν- 

τὸς ἀντίμιμον ὄντα οὐρανοῦ, ἵνα συνιερουργῇ χαὶ ὃ χύσμης ἀνθρώπῳ 

χαὶ τῷ παντὶ ἄνθρωπος. δύο μὲν οὖν ἤδη, τὸν τε ῥαντὸν χαὶ τὸν 310 

ποιχίλον τύπον, ἔχων ἐπιδέδειχται" τὸν δὲ τρίτον χαὶ τελειότατον, ὃς 

0 ὀνομάζεται διάλευχος, αὐτίχα σημανοῦμεν. ὅταν εἰς τὰ ἐσωτάτω τῶν 

ἁγίων ὁ αὐτὸς οὗτος ἀρχιερεὺς εἰσίῃ, τὴν μὲν ποιχίλην ἐσθῆτα ἀπαμπί- 

σχεται, λινῆν δὲ ἑτέραν, βύσσου τῆς χαϑαρωτάτης πεποιημένην, ἀνα- 

λαμβάνει (μον. 16, 4. ἣ δ᾽ ἐστὶ σύμβολον εὐτονίας, ἀφϑαρσίας, 311 

αὐγοειδεστάτου φέγγους" ἀρραγής τε γὰρ ἢ ὀθόνη χαὶ ἐξ οὐδενὸς τῶν 

1 ἑαυτὸν ΠΕΉΡ: αὑτὸν Α, αὐτὸν Ν οὐϑένειαν Ῥ ϑ, 8. 5. 2 συνε- 

χράϑη Η2 ἄξιον ΠΕῊ ὃ. τὰ τρία ταῦτα ΜΑ: ταῦτα ΠΕΠ]ῚΡ, ταῦτα τὰ Η" 

4. ῥαντὸν] ἑαυτόν Εὶ δηίο ἀτελῆ δα. ἑωραχότα ΠΕῊΡ (ξωλα καὶ οοπὶ. Νηρ.) 

4. ὃ ἀτελῆ --- τέλειον οπι. ἡ 0 μέγαν] μὲν γὰρ ΘΕῊΡ 8. ἤει ΜΝ, 5.5. Η: 
εἴη ςοἰοτὶ τῷ οὐ. ΠΡ ϑεῷ οπ. ΠΙΡῚ ἑαυτῷ 10 τὸ] τὸν 

Τύτῃ. 11 ὃ χυκλῳ εἶχεν ἐπ᾿ οοπΐ. Μδηρσ,, ὃ πέπηχται ἐπ᾽ σοῃίοίο 
12 ἀστέρων 15 πρωτόγονος] χαὶ μόνος 5. 5. ΕΞ 18 χαὶ ΜΑΟ: τε χαὶ 

ΕῊΡ 10 ἱερωμένον Εὶ ἐπιγέγραπται 1, 11 ἀντιμίμημα ΠΕΡ 

ἵνα] ἵνα χαὶ 18 ὁ ἀνϑρωπος εἴδη ΟΞΡΗ! τό τε Η 
18 αἰΐογῃ τὸν οαγ. ΘΠ ΕῊΡ 19 τύπων Ρ3 τελεώτατον ἡ 90 διά- 
λευχον Ρ ἐσώτατα ΕῊΡ 21 ὁ ἀρχιερεὺς Ε 21, 22. ἀπαμπίσχεται 

ΝΜ: ἃς ἀμπίσχεται ΔΛ, ἀπαμφίσχεται ΠΕῊΠΡ (π 5.5. Ρἢ 22 βύσσον 

28. ἀφϑαρσίας οῃη. ΠΕῊΡ, ἰὰπὶ χαὶ αἀἀ. Μδῃρ. 234. αὐτοειδεστάτου ρτὶι8 (Κ᾽ 
ἀρραγῆς τε 8εγῖρ8:; χαϑαρά τε ΜΑΡΞ, ἀρραγεστέρα ΘΕΡ!', ἀρραγέστατον ἢ οὐϑε- 
νὸς ΜΔΑΕ 
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ΡΗΙΜΟΝΙΒ 

ἀποϑνησχόντων 1τ«νετας χαὶ ἔτι λαμπρότατον χαὶ φωτοειδέστατον ἔχει 

μὴ ἀμελῶς χαϑαρϑεῖσα χρῶμα. διὰ δὲ τούτων ἐχεῖνο αἰνίττεται, ὅτι 
τῶν ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς ϑεραπευόντων τὸ ὃν οὐδείς ἐστιν ὃς μὴ πρῶ- 

τον μὲν ἰσχυρογνωμοσύνῃ χέχρηται χαταφρονήσας τῶν ἀνϑρωπείων 

πραγμάτων, ἃ δελεάζοντα χηραίνει χαὶ ἀσϑένειαν ἐργάζεται, | ἔπειτα 

ἀφϑαρσίας ἐφίεται γελάσας ὅσα οἱ ϑνητοὶ τυφοπλαστοῦσι, τελευταῖον 

δὲ ἀληϑείας ἀσχίῳ φέγγει καὶ περιαυγεῖ χαταλάμπεται, μηδὲν ἔτι 

τῶν τῆς ψευδοῦς δόξης, ἃ σχότῳ φίλα εἶναι συμβέβηχε, προσιέμενος. 

(38.) ὃ μὲν δὴ μέγας ἀρχιερεὺς τρισὶ ταῖς εἰρημέναις τυπωϑεὶς 

σφραγῖσι, τῇ διαλεύχῳ, τῇ ποιχίλῃ, τῇ σποδοειδεῖ ῥαντῇ, τοιοῦτος ἡμῖν 

ἀναγεγράφθω: τὸν δὲ τῆς ἀνθρωπίνης πολιτείας ἐφιέμενον, ᾿Ιωσὴφ 

ὄνομα, τῶν μὲν ἄχρων ἰδεῖν ἔστι μὴ μεταποιούμενον χαραχτήρων, μόνου 

δὲ τοῦ μέσου χαὶ ποιχίλου. λέγεται γὰρ ὅτι χιτῶνα ποιχίλον ἔσχεν 

(ἄρῃ. 81, 3), οὔτε χαϑαρσίοις περιρρανάμενος ἱεροῖς, ἀφ᾽ ὧν ξαυτὸν 

ἂν ἔγνω τέφρας χαὶ ὕδατος συμφόρημα, οὔτε τῆς πανλεύχου χαὶ φωτο- 

εἰδεστάτης ἐσθῆτος, ἀρετῆς, ψαῦσαι δυνηϑείς, ἀλλὰ τὸ τῆς πολιτείας 

ἐπαμπισχόμενος ὕφασμα παμποίχιλον, ᾧ βραχύτατον μέρος ἀληϑείας 

ἐγχαταμέμιχται, πολλαὶ δὲ χαὶ μεγάλαι μοῖραι ψευδῶν εὐλόγων πιϑα- 

γῶν εἰχότων, ἐξ ὦν οἱ Αἰγύπτου πάντες ἀνέβλαστον σοφισταί, οἰωνο- 

μάντεις, ἐγγαστρίμυϑοι, τερατοσχόποι, δεινοὶ παλεῦσαι χαὶ χατεπᾶσαι 

καὶ γοητεῦσαι, ὧν τὰς ἐπιβούλους τέχνας μέγα ἔργον διεχδῦναι. διὸ χαὶ 

τὸν χιτῶνα τοῦτον εἰσάγει Μωυσῆς φυσιχῶς αἵματι πεφυρμένον (θη. 838, 

91), ἐπειδὴ πᾶς ὃ τοῦ πολιτευομένου βίος πέφυρται, πολεμῶν τε χαὶ πολε- 

μούμενος χαὶ ὑπὸ τῶν προσπιπτουσῶν ἀβουλήτων συντυχιῶν βαλλό- 

μενὸς χαὶ τοξευόμενος. ἐρεύνησον οὖν τὸν λίαν δημοτιχόν, ᾧ τὰ 
πόλεως πράγματα ἐφορμεῖ, μὴ χαταπλαγεὶς τοὺς ϑαυμαστιχῶς ἔχοντας 

αὐτοῦ, καὶ πολλὰς μὲν ἐμφωλευούσας νόσους εὑρήσεις, πολλὰς δ᾽ ἐξημ- 

μένον χῆρας χαὶ βιαίως ἑκάστην τὴν ψυχὴν αὐχενίζουσαν χαὶ ἀφανῶς 

9. τῶν] τὸν Εὶ 4 ἀνθρωπίνων ΘΕΠΡ θ6 ϑνητοὶ ΜΑΡΈἍῬ: τυφλοὶ σοίοτί 
τυφοπλαστοῦσι Ε: τυφλοπλαστοῦσι οοἰοτ 
ἰπιογροϊαίμ ὃχ Ἐρίβῖ. δὰ Ηδθγαθοβ ὃ.1 10 ποιχῦίω ΗΡ, αἱ υἱ νἱά. 

18 εἶχεν ΘἙῊΡ 14 περιρανάμενος ΜΑΘΕ ἀφ᾽ ἐφ᾽ α 15 
ἔγνω ΑΙ: ἀνέγνω οοἰοτὶ οὔτε] οὗ Ε 11 ἀληϑείας μέρος (μέϑος Ε) ΘΕῊΡ 
18 ἀλόγων Α 19 οἱ ΜΑ: οἱ ἀπ᾽ οοἰοτὶ σοφίας ἃ 19. 20 οἷς 
ὀνόματ᾽ εἰσὶν ἃ 20. παλαῖσαι ΘῊΡ, παλάσαι Εὶ χατασπᾶσαι ΘΕῊΡ 
229 Μωσῆς οοὐά. περιφυρμένον ἃ ῶ8 πᾶς ο. ἃ 35 δημοχοπιχὸν 
δημωτιχὸν ἃ 20 χαταπλαγῆς ΘΕῊΡ 1. Ὡ8 ἐξ ὑμένων ἁ, ἐξημμένας σοηϊοῖὶο 
8 ἐχάστην ΜΑ: ἐφ᾽ ἑκάτερα ΟῊΡ, ἑκάτερα Εὶ 

Ρ. 654 ΜΝ. 

10 

35 

Ὁ. δηίΐθ τρισὶ Δα. τῆς ὁμολογίας ΠΕῊΉΡ, 

ἂν 

Δ, 
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αὐτῇ προσπαλαίουσαν χαὶ ζητοῦσαν ἀνατρέψαι χαὶ χαταβαλεῖν, ἢ τοῦ 

πλήϑους τῇ προστασία δυσχεράναντος ἢ χατὰ ἀντεπίϑεσιν δυνατωτέρου 

ἀνδρός. ἔστι δὲ χαὶ ὁ φϑόνος βαρὺς χαὶ δυσαπότριπτος ἐχϑρός, ἐπι- 228 
φυύμενος ἀεὶ ταῖς λεγομέναις εὐπραγίαις, ὃν οὐ ῥάδιον ἐχφυγεῖν. 

8 (39.) τί οὖν ὡς ἐσθῆτα πολυτελῆ τὴν ἐπηνθισμένην πολιτείαν ἀνα- 224 

ψαάμενοι γαυριῶμεν, τῷ εὐπρεπεῖ τῆς φανερᾶς ὄψεως ἀπατώμενοι, τὸ 

δ᾽ ἀφανὲς χαὶ χεχρυμμένον ἐπίβουλον χαὶ σφαλερὸν αἴσχος αὐτῆς οὐ 

χατανοοῦντες:; ἀποδυσάμενοι δὴ τὸν ἀνθηρὸν τοῦτον χιτῶνα τὸν ἱερὸν 320 

ἐνδυώμεϑα ἀρετῶν ποιχῦλμασιν ἐνυφασμένον" οὕτως γὰρ χαὶ τὰς ἐνέδρας 

10 ἀποδρασόμεϑα, ἃς ἀτεχνία χαὶ ἀνεπιστημοσύνη χαὶ ἀπαιδευσία χαϑ᾽ 

ἡμῶν τιϑέασιν, ὧν ὃ Λάβαν ἐστὶ ϑιασώτης. ἐπειδὴ γὰρ ἐχάϑηρεν 390 

Ρ. δ55 Μ. ἡμᾶς ὁ ἱερὸς λόγος τοῖς εἰς ἁγιστείαν [ εὐτρεπισϑεῖσι περιρραντηρίοις 

χαὶ τοῖς ἀπορρήτοις φιλοσοφίας ἀληϑοῦς χατεποίχιλε λόγοις ἀγαγὼν εἰς 

τὸ δοχίμιον χαὶ διασήμους χαὶ ἐπιφανεῖς χαὶ λαμπροὺς ἐποίησεν, αἰτιᾶται 

1 τὸ ἐπίβουλον ἦϑος, πρὸς τὴν τῶν λεχϑέντων ἀνηρεϑισμένον λώβην. 

φησὶ γάρ' ,ξώραχα ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ“ (θη. 31,12), τἀναντία 327 

δήπουϑεν οἷς ἐδωρησάμην ἐγώ, τὸ δυσχάϑαρτον χαὶ τὸ ἀδόχιμον, 

τὸ πάντῃ σχοταῖον. ἀλλὰ γὰρ οὐ χρὴ κχατεπτηχέναι τὸν ἐλπίδι 

ϑείας συμμαχίας ἐφορμοῦντα, ᾧ καὶ λέγεται. ,ἐγώ εἶμι ὁ ϑεὸς ὃ 

20 ὀφϑείς σοι ἐν τόπῳ ϑεοῦ“ (θη. 31, 18). παάγχαλόν γε αὔχημα 228 

ψυχῇ, τὸ ἀξιοῦν ϑεὸν ἐπιφαίνεσϑαι χαὶ ἐνομιλεῖν αὐτῇ. μὴ παρέλθῃς 

δὲ τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ ἀχριβῶς ἐξέτασον, εἰ τῷ ὄντι δύο εἰσὶ ϑεοί" 

λέγεται γὰρ ὅτι ,ἐγώ εἰμι ὃ ϑεὸς ὃ ὀφθείς σοι“, οὐχ ἐν τόπῳ ἐμῷ, 

ἀλλ ἐν τόπῳ ϑεοῦ,“ ὡς ἄν ἑτέρου. τί οὖν χρὴ λέγειν; ὃ μὲν ἀλη- 329 

25 θεία ϑεὸς εἷς ἐστιν, οἱ δ᾽ ἐν χαταχρήσει λεγόμενοι πλείους, διὸ χαὶ 

ὃ ἱερὸς λόγος ἐν τῷ παρόντι τὸν μὲν ἀληϑείᾳ διὰ τοῦ ἄρϑρου μεμή- 

1 αὐτὴν ΘΕ ῊΡ ἀναστρέψαι Ρ 2 χατὰ ἀντιπείϑεσιν ἡ 8. δυσαπό- 
τρεπτὸος εοηΐ. λίδηρ. ὅ. θ ἐσθῆτος πολυτελοῦς τῆς ἐπηνϑισμένης πολιτείας ἅψαμε- 

νοι Υ ἀψάμενοι ΘΕῊΡ 1 ργίιι5. χαὶ οἵη. (ΠΕΡῚ, 10 ἀποδράσομεν ΜΑ 

11 τίϑησιν ΟΕῊΡ 12 ἁγιστίαν Δ, ἀγιστίαν ΠΡ 19. ἀπορρήτοις οἱ ἀληϑοῦς 
οῃ. ΜᾺΑΡ3 14 δόχιμον Η, δοχιμεῖον σοπίοϊο 18 ῥηϑέντων ΠΡ ἀνηρεϑι- 

σμένων (ὐ, ἀνηρεϑισμένην Ρ 10 ὅσα ΜΔ: ἅ ΘΕῊΡ 11 αἱ. τὸ οἱὰ. ΕΠΡ 
19 ὁ οι. ΗΡ Ὡ1 ϑεῶ α 22 ἀλλ᾿ ΟΕῊΡΝ τῷ ὄντι οαι. (ΣΕἘῊΡΝ 
25 ὅτι οἡ. ΘΕῊΡΝ τῶ ἐμῶ ΟΠΕῊΡΝ 25. γενόμενοι ΠΡ 20 ὁ ἱερὸς 
λόγος ΟΕΉῊΡΝ: Μωυσῆς ΜΑ διὰ τοῦ ἄρϑρου οι. 

21---2594.10 Ν [0]. 151ν: μὴ παρέλϑῃς --- ὕπαρξιν. 24. 35. οἵ. Αὐρυβεϊπὶ ΤΠ οσαο ἢ αὶ 
ἱπ Ηφριί. 0.1 δὰ ὅθι. 31,13. 



204 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

νυχεν εἰπών" ἐγώ εἰμι ὁ ϑεύός“, τὸν δ᾽ ἐν χαταχρήσει χωρὶς ἄρϑρου 

φάσχων" ,8 ὀφϑείς σοι ἐν τόπῳ“, οὐ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον 

380 μϑεοῦ“, χαλεῖ δὲ ϑεὸν τὸν πρεσβύτατον αὐτοῦ νυνὶ λόγον, οὐ δεισι- 

δαιμονῶν περὶ τὴν ϑέσιν τῶν ὀνομάτων, ἀλλ᾽ ἕν τέλος προτεϑειμένος, 
πραγματολογῆσαι. χαὶ γὰρ ἐν ἑτέροις σχεψάμενος, εἰ ἔστι τι τοῦ ὄντος ὃ 

ὄνομα, σαφῶς ἔγνω ὅτι χύριον μὲν οὐδέν (Εχοά. 6,3), ὃ δ᾽ ἂν εἴπῃ 

τις, χαταχρώμενος ἐρεῖ: λέγεσθαι γὰρ οὐ πέφυχεν, ἀλλὰ μόνον εἶναι 

231 τὸ ὄν. (40). μαρτυρεῖ δὲ χαὶ τὸ ϑεσπισϑὲν λόγιον τῷ πυνθανομένῳ, 

εἰ ἔστιν ὄνομα αὐτῷ, ὅτι ,ἐγώ εἰμι ὁ ὧν“ (Βχοὰ. 8,14), ἵν᾽ ὧν δυνα- 

τὸν ἀνθρώπῳ χαταλαβεῖν μὴ ὄντων περὶ ϑεόν, ἐπιγνῷ τὴν ὕπαρξιν. 10 

2) ταῖς μὲν οὖν ἀσωμάτοις χαὶ ϑεραπευτρίσιν αὐτοῦ ψυχαῖς εἰχὸς αὐτὸν 

οἷός ἐστιν ἐπιφαίνεσθαι διαλεγόμενον ὡς φίλον φίλαις, ταῖς δὲ ἔτι ἐν 

σώματι ἀγγέλοις εἰχαζόμενον, οὐ μεταβάλλοντα τὴν ἑαυτοῦ φύσιν --- 

ἄτρεπτος γάρ ---, ἀλλὰ δόξαν ἐντιϑέντα ταῖς φαντασιουμέναις ἑτερό- 

μόρφον, ὡς τὴν εἰχόνα οὐ μίμημα, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἀρχέτυπον ἐχεῖνο εἶδος 15 

238 ὑπολαμβάνειν εἶναι. παλαιὸς μὲν οὖν ἄδεται λύγος, ὅτι τὸ ϑεῖον ἀνϑρώ- 

ποις εἰχαζόμενον ἄλλοτε ἄλλοις περινοστεῖ τὰς πόλεις ἐν χύχλῳ, τάς 

τε ἀδιχίας χαὶ παρανομίας ἐξετάζον' χαὶ τάχα μὲν οὐχ ἀληϑῶς, παν- 

384 τως δὲ λυσιτελῶς χαὶ συμφερύντως ἄδεται. ὁ δὲ λόγος σεμνότερον 
χαὶ ἁγιώτερον ταῖς περὶ τοῦ ὄντος ἐννοίαις ἀεὶ χρώμενος, ἅμα δὲ χαὶ 20 

τὸν τῶν ἀφρόνων βίον [ παιδεῦσαι Ἰλιχόμενος ἀνθρώπῳ μὲν εἴχασεν, ρμ. 050 Μ. 

δῦ οὐ μέντοι τῶν ἐπὶ μέρους οὐδενί: πρόσωπον διὰ τοῦτο χαὶ χεῖρας χαὶ 

βάσεις χαὶ στόμα χαὶ φωνὴν ὀργάς τε χαὶ ϑυμούς, ἔτι δὲ ἀμυντήρια 

1 μοβὶ ϑεός δἀὰ. σου α δ᾽ ἐν] δὲ ΟΡῊΡΝ ὃ τὸν ϑεὸν Τυτη. 
λόγον οτῃ. Εὶ 4 τέλος οτη. Εὶ προστεϑειμένος ΕἸΙΝ ὃ πραγματο- 
λογήσει ΠΡ 0 ἔγνων ΗΣΪ, ἱ ἀλλὰ] ἀλλ ἢ ΠΗ εἶναι οα. ΘΕΉΗΡΙ 

9. ὧν ΜΑΊΤΗ ΚΡ): ὡς ΑΞ, ὃν ΕΗΤΡΊΝ, οα.. Ο, ὃ γε] ὃ μόνον σοηϊοῖο 9, 10 δυνα- 

τὸν ΜΑ: ἀδύνατον οοἰοτὶ Ν 10 μὴ] τῶν νοὶ μόνον τῶν ὁομίοϊο 
ὄντως 10. 11] ἐπιγνῶ --- ψυχαῖς δὐά. τωρ. ΡΞ, γνῶ ---εὐἰχὸς δ. τσ, Η3 

11 ϑεραπευτίσιν Ρ 12 ργίυβ οἷον Α δ᾽ ἩΡ 13 σώμασιν ΠΕΡ 
14 τοῖς φαντασιουμένοις ΕΞ 15 οὐ] μὴ ΠΗΡ εἶδος ἐχεῖνο ΘΕῊΡ 11 ἄλλοτε 

ἄλλοις ΜΑΡΈΞ; ἀλλοδαποῖς (ΠΠΡῚ (Ηομ.), ἀλλοδαπεῖς Ε περιενόστει οοπὶ. Μαηρ. 

18 εὐδιχίας Εὶ 19 ὁ δὲ λόγος ΘΕῊΡ: Μωυσῆς δὲ ΜΔ, ὁ δὲ ἱερὸς λόγος ὕθπ6 
φοηΐ. ίδηρ. Ὡ1 τὸν τῶν ΔΑ: τὸν ΜΟῚ ΠΡ, τῶν ΟΕ 

16 Βοιῃ. 04. ρ, 488---487. 22. 85, ΟἸθιῃ. ΑἸοχ. ϑέγοιῃ. Υ ὃ 69 ρ. 087 Ρ: διὸ 
χαὶ χεῖρας καὶ πόδας καὶ στόμα χαὶ ὀφθαλμοὺς καὶ εἰσόδους καὶ ἐξόδους χαὶ ὀργὰς καὶ ἀπει- 

λὰς μὴ πάϑη ϑεοῦ τις ὑπολάβῃ παρὰ “Ἑβραίοις λέγεσϑαι..... οἵ. νο]. 11 δά ρ. 1,8. 
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ὅπλα χαὶ εἰσόδους μέντοι χαὶ ἐξόδους χαὶ τὰς ἄνω χαὶ χάτω χαὶ παν- 

ταχῇ χινήσεις περιέϑηχεν, οὐ πρὸς ἀλήϑειαν τὸ χεφάλαιον τοῦτο τῶν 

λόγων ἀναφέρων, ἀλλὰ πρὸς τὸ λυσιτελὲς τῶν μανθανόντων. εἰσὶ γάρ 330 

τινες ἀμβλεῖς πάνυ τὰς φύσεις, ὡς μὴ δύνασϑαι ϑεὸν ἄνευ σώματος 

ὅ ἐπινοῆσαι τὸ παράπαν" οὃς ἀμήχανον ἑτέρως ἢ τρόπον τοῦτον νουϑετεῖν 

λέγοντας, ὅτι ὡς ἄνθρωπος ὃ ϑεὸς ἀφιχνεῖται χαὶ ἐξαναχωρεῖ χαὶ 

χάτεισι χαὶ ἀνέρχεται χαὶ φωνῇ χρῆται χαὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις δυσχεραίνει 

χαὶ ἀπαραιτήτως πρὸς τὰς ὀργὰς ἔχει χαὶ βέλη μέντοι χαὶ ξίφη χαὶ 

τὰ ἄλλα ὅσα πρὸς τιμωρίας ὄργανα ἐπιτήδεια χατὰ τῶν ἀδίχων προευ- 

10 τρέπισται. ἀγαπητὸν γάρ, ἐὰν τῷ διὰ τούτων ἐπιχρεμασϑέντι φόβῳ 2931 

σωφρονισϑῆναι δυνηϑῶσι. χαὶ σχεδὸν δύο εἰσὶν αὗται μόναι αἵ τῆς 
νομοϑεσίας πάσης ὁδοί, μία μὲν ἢ πρὸς τὸ ἀληϑὲς ἀπονεύουσα, δι᾿ ἧς 

χατασχευάζεται ,οὐχ ὡς ἄνϑρωπος ὃ ϑεός“ (Νυμπι. 28, 19), ἑτέρα δὲ 

ἢ πρὸς τὰς τῶν νωϑεστέρων δόξας, ἐφ᾽ ὧν λέγεται". παιδεύσει σε 

18 χύριος ὃ ϑεὸς, ὡς εἴ τις παιδεύσειεν ἄνϑρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ“ (Π)θυΐ. 8,5). 

(41). τί οὖν ἔτι ϑαυμαάζομεν, εἰ ἀγγέλοις, ὁπότε χαὶ ἀνθρώποις ἕνεχα 32}}8 

τῆς τῶν δεομένων ἐπιχουρίας ἀπειχάζεται; ὥσϑ᾽ ὅταν φῇ" ,.ἐγώ εἰμι 

ὁ ϑεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ ϑεοῦ“ (ἄθη. 81,13), τότε νόησον, ὅτι 

τὸν ἀγγέλου τόπον ἐπέσχεν ὅσα τῷ δοχεῖν, οὐ μεταβάλλων, πρὸς τὴν 

0 τοῦ μήπω δυναμένου τὸν ἀληϑῇ ϑεὸν ἰδεῖν ὠφέλειαν. χαϑάπερ γὰρ 339 

τὴν ἀνθήλιον αὐγὴν ὡς ἥλιον οἱ μὴ δυνάμενοι τὸν ἥλιον αὐτὸν ἰδεῖν 

δρῶσι χαὶ τὰς περὶ σελήνην ἅλως ὡς αὐτὴν ἐχείνην, οὕτως χαὶ τὴν 

1 ὅπλα ΜΑ: ἔργα οοἰοτὶ 1, 23 πανταχοῦ ΗΡ 2, ὃ. τοῦ λόγου οοηΐ. 
δησ. ὃ. 4 εἰσι γάρ τινες ΜΔ: ἤδει γάρ τινες οοἰοτὶ ὃ ἣ τῶ τρόπω 
τούτω (ΕῊΡ νουϑετεῖ ἡ 8 τὰς οὐ. ΘΠΕῊΡ 9 τὰ οἡ. ΘΚῊΡ 
9. 10 προηυτρέπισται ΗΡ Ι0 ἂν ΜᾺ 11 μόναι αἱ ΜΑ: μόναι ΘΕῊ, οχ. Ρ 
12 ἁπάσης (ΕῊΡ ἐπινεύουσα Μδηρσ. ὁχ Ὅχοῃ. (Ὁ]}. Νον. 140 14 τῶν οἵη. 

ἙΘΠΕῊΡ ἐφ᾽ ΜΑΡΞ; ἀφ᾽ οοἰοτί, ἀφ᾽ ἧς οοπηὶ. Μαηρ., ἐφ᾽ ἧς σοπϊοῖο 18 παιδεῦσαι 
ΟΕ, παιδεύσει ΗΡ 10 ἔτι οι. Ν ϑαυμάζομεν ἔτι ἱγᾶηδρ. Η εἰ οι. 
11 ὥστε ΠΕῊΡΝ ὅτε ἂν ἩΡ φησὶν ΡΞ 18 τότε νόησον ΜΑ: 
τοῦτ᾽ ἐννοητέον ΠΡΗΡΝ, τότε νοητέον οοπίοῖο 19. οὐ 866]. Μδῃρ. μετα- 
βαλών ΔΕῊΡΝ 30 μηδέπω α 92 ἅλως ὡς Μδηρ.: ἄλλως ὡς Μ, ἀλλ᾽ 
ὡς Α (ὦῳ ἴῃ τα8,), ἀλλοιώσεις ἃ, ἀλλοιώσεις ὡς Η3, ἅλως (λ ἴῃ ταϑ. ΕΞ) ἄλλοι ὡς Εἰ, ἀλ- 

λοίως ΗἹΡ, καὶ ἀλλοίως Ν 

11 544. εἴ, νοὶ]. ΠΠ δὰ ρῥ. 08,14 δὲ Οτίρ. Ποιηὶ]!. ἴθ Ιοόγθα. ΧΥ͂ΠῚ 6. Ρ. 247 (ΕΒ. ΚΙοβίον- 

Ὥϑηπ, Ατοδὶν Γἄγ ἀἰθ Ααβραθ ἀογ ἃ ἰόγθὰ ΟΠ γ  ΠΠοἴνοι β΄ ΘΠ Πβίο!]ογ 1 ὃ ᾿. 94,95). 

10---200,21 Ν᾽ [ο]. 102ῶτ; τί οὖν --- ἀπαλειφϑῆναι. 
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240 τοῦ ϑεοῦ εἰχύνα, τὸν ἄγγελον αὐτοῦ λόγον, ὡς αὐτὸν χατανοοῦσιν. οὐχ 
ὁρᾷς τὴν ἐγχύχλιον παιδείαν ΓΛγαρ, ὅτι τῷ ἀγγέλῳ φησί: οσὺ ὃ ϑεὸς 
ὃ ἐπιδών με΄ (ὕθη. 106, 13); οὐ τὰρ ἦν ἱχανὴ τὸ πρεσβύτατον ἰδεῖν 

αἴτιον, γένος οὖσα τῶν ἀπ᾽ Αἰγύπτου. νυνὶ δὲ ὁ νοῦς ἄρχεται βελτιού- 
μενος τὸν ἡγεμόνα πασῶν τῶν τοιούτων δυνάμεων φαντασιοῦσϑαι. 5 

241 διὸ χαὶ αὐτός φησιν’ «ἐγώ εἰμι ὃ ϑεός“, οὗ τὴν εἰχόνα ὡς ἐμὲ πρό- 

τερον ἐθεάσω χαὶ στήλην ἐπίγραμμα ἐγχολάψας ἱερώτατον ἀνέϑηχας 

(θη. 81, 13) τὸ δὲ ἐπίγραμμα ἐμήνυεν, ὅτι μόνος ἕστηχα ἐγὼ 

(Εχοά. 11,06) χαὶ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἱδρυσάμην, τὴν ἀταξίαν χαὶ 

ἀχοσμίαν εἰς χόσμον καὶ τάξιν ἀγαγὼν χαὶ τὸ πᾶν ἐπερείσας, ἵνα στηριχϑῇ 10 

24) βεβαίως τῷ χραταιῷ χαὶ ὑπάρχῳ μου | λόγῳ. (42). στήλη γὰρ τριῶν μ. 651 Μ. 

πραγμάτων σύμβολον, στάσεως ἀναϑέσεως ἐπιγράμματος. ἢ μὲν οὖν 

στάσις χαὶ τὸ ἐπίγραμμα δεδήλωται, ἣ δὲ ἀνάϑεσις ἀναγχαία μηνυ- 

248 ϑῆναι’ πᾶς ὃ οὐρανὸς χαὶ ὁ χόσμος ἀνάϑημα ϑεοῦ τοῦ πεποιηχότος 

τὸ ἀνάϑημα" χαὶ ὅσαι μέντοι χοσμοπολίτιδες ψυχαὶ χαὶ ϑεοφιλεῖς, ἕαυ- 15 

τὰς ἀνιεροῦσιν ὑπὸ μηδενὸς ἀντισπώμεναι ϑνητοῦ, χαϑαγιάζουσαι δὲ 

244 χαὶ χαλλιεροῦσαι τὸν ἑαυτῶν ἄφϑαρτον βίον οὐδέποτε χάμνουσι. μάταιος 

δ᾽ ὅστις μὴ ϑεῷ στήλην ἀνατίϑησιν, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ, τὰ γενέσεως ἱστὰς 

τῆς πάντῃ σαλευομένης χαὶ ἐπιγραμμάτων χαὶ ἐπαίνων ἀξιῶν, ἃ ψόγου 
χαὶ χατηγορίας μεστὰ ὄντα χαλὸν ἦν ἢ μὴ γραφῆναι τὸ παράπαν ἢ 90 

845 γραφέντα εὐθὺς ἀπαλειφϑῆναι. διὸ χαί φησιν ἄντιχρυς ὃ ἱερὸς λόγος " ,,οὐ 

στήσεις σεαυτῷ στήλην“ (Πουΐ. 10, 22). ἔστηχε γὰρ τῶν ἀνθρωπίνων 

240 πρὸς ἀλήϑειαν οὐδέν, χἂν διαρραγῶσί τινες ψευδόμενοι. ἀλλὰ γὰρ οὐχ 

οἴονται μόνον παγίως ἐρηρεῖσϑαι, ἀλλὰ χαὶ τιμῶν ἄξιοι χαὶ ἐπιγραμμάτων 

εἶναι, τοῦ μόνου τιμῆς ἀξίου χαὶ ἑστῶτος ὄντως ἐπιλελησμένοι. 25 

1] τοῦ οπι. Μ αὐτὸν] αὐτοῦ ΕἸΗῚΡΝ 2 φησὶν Η 4 ἀπ᾽ ἐπ᾽ Ε 
4. ὃ βελτιοῦσϑαι ΠΕῊΡΝ ὃ τοιούτων οἡ. ΟΠΕΉΡΝ φαντασιούμενος 
ΘΟΕΉΡΝ 0 ὁ] χύριος ὁ ΠἩΡ οὗ οἴη. 0. 7 πρότερον ὡς ἐμὲ ΠΕΗ͂ΡΝ 
9 τὴν οῃ. Ν τῶν οι. ΕῊΡ 10 τάξιν χαὶ κόσμον ΠΕῊΡΝ 
10 ὑπερείσάς Μαηρ., 808 εἴ, ὃ 158 18 ἀναγχαῖον ΜΑ, αἴτιὸ βογναίο ἴοτί. 

Ἰερ. τὴν δὲ ἀνάϑεσιν 14 πᾶς ὁ ΜΔ: πᾶσιν. ὁ γὰρ σοίογ Ν ΔΙ γα τ 

ὃ οἵη. Υ͂ ἀνάϑεμα ΟΕῚΝ 1ὃ ἀνάϑεμα ΘΕΊΗ ΡΝ, τὸ ἀνάϑημα 86ε]. Μίδηρ. 
10 ἀναιροῦσιν ΑΘ χαϑαγίζουσαι Μαηρ, 11 χαλλιεροῦσαι Μ: χαϑιεροῦσαι Α 

((ογῖ. γϑείθ), χαλλιεργοῦσαι ΟΕῊΡΝ αὐτῶν Μ, αὐτὸν Α, αὑτῶν ὁοηϊεῖο 
18 δὲ ΘἙῊΡ ἱστὰς Μ6Η: εἰς τὰς ΕῊ!ΡΝ, τὰς 19 ἃ] τὰ ἃ 
21 ἀπαλιφῆναι φησιν ἄντιχρυς ὁ ἱερὸς λόγος ΠΕῊΡ: Μωυσῆς φησιν ἀντιχρὺς 
ΜΑ 22 στήσης α ἀνϑρωπίνων 5οτίρεβὶ: ἀνϑρώπων Ἄοὐά., ἀνθρωπείων 

οοπὶ, Μδηρ. 28 χἂν] καὶ Α 28. 24. οὐχ οἴονται γὰρ (0π). ἀλλὰ) 
Ὡῦ μόνον ν τῆς τιμῆς Ε ὄντος Ν ἐπιλελησμένος Ρ 
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ἀποχλίναντας γὰρ αὐτοὺς χαὶ ἐχτραπομένους τὴν ἐπ᾿ ἀρετὴν ἄγουσαν ὁδὸν 

ἔτι μᾶλλον ἐξέτρεψεν αἴσϑησις, ἢ σύμφυτος αὐτῶν γυνή, χαὶ ἠνάγχασεν 

ἐξοχεῖλαι. τοιγάρτοι περιχαταχϑεῖσα ὡς ναῦς ἣ ὅλη ψυχὴ τρόπον 341 

στήλης ἀνετέϑη. τὴν γὰρ Λὼτ γυναῖχα ἐπιστραφεῖσαν εἰς τοὐπίσω 

ὃ φασὶν οἱ χρησμοὶ γενέσϑαι στήλην ἁλός (θη. 19, 20), εἰχότως 1: καὶ 

προσηχόντως" εἰ γάρ τις αἡἢ τὰ πρόσω, τὰ ϑέας χαὶ ἀχοῆς ἄξια, διορᾷ 943 

-- ταῦτα δ᾽ εἰσὶν ἀρεταὶ χαὶ τὰ χατὰ ἀρετὰς ἔργα ---, περιβλέπεται 

ὃξ τὰ ὀπίσω χαὶ τὰ νώτια, χωφὴν δόξαν χαὶ τυφλὸν πλοῦτον χαὶ ἀναί- 

σϑητον εὐσαρχίαν χαὶ νοῦ χενὴν εὐμορφίαν χαὶ ὅσα συ γενῆ τούτοις 

1ὸ μεταδιώχων, ἄψυχος ἀναχείσεται στήλη περὶ ξαυτὴν χαταρρυεῖσα" οἵ 

γὰρ ἅλες οὐ βέβαιον. 

(43.) Παγχάλως οὖν ὃ ἀσχητὴς μελέτῃ συνεχεῖ μαϑών, ὅτι 349 

Ἱένεσις χινητὸν ἐξ ἑαυτῆς, τὸ δὲ ἀγένητον ἄτρεπτόν τε χαὶ ἀχίνητον, 

ἀνίστησι τῷ ϑεῷ στήλην χαὶ ἀναστήσας ἀλείφει" λέγεται γάρ’ ,,ἤλει- 
18 ψάς μοι στήλην“ (θη. 31,19). ἀλλὰ μὴ νομίσῃς ἐλαίῳ λίθον ἀλεί- 300 

φεσϑαι, ἀλλὰ τὸ περὶ τοῦ μόνον ἑστάναι τὸν ϑεὸν ἐν ψυχῇ δόγμα 

γυμνάζεσθαι χαὶ συνασχεῖσϑαι πρὸς ἀλειπτιχῆς ἐπιστήμης, οὐχ ἧ τὰ. 

σώματα πιαίνεται, ἀλλ᾿ ὑφ᾽ ἧς διάνοια ἰσχὺν χτᾶται χαὶ ῥώμην ἀναντ- 

Ἰώνιστον. φίλαϑλος γὰρ χαὶ φιλογυμναστὴς ὃ πρὸς τὴν τῶν χαλῶν 35] 

».. 658 Ν. ἐπιτηδευμάτων ὡρμημένος [ θήραν: ὥστ᾽ εἰχύτως τὴν ἀδελφὴν ἰατριχῆς 

1 ἀποχλίνοντας (86 ἀποκλίναντας οἰΐαιη ΕἼ οἱ ἐχτρεπομένους ΘῊΡ τῆς ἐπ᾽ ἀρε- 

τὴν ἀγούσης ὁδοῦ οοπὶ. Μαηρ. 2 ἐξέϑρεψεν ΕΠΡ αὑτῶν Τατγη.: αὐτῷ 
οοὐά. Ροβὶ ἠνάγχασεν δ. αὑτὸν Ε 8. ἐξοχεῖλαι Α: ἐξωχεῖλαι σεἰοτὶ 
ὥ. 4. τοιγάρτοι --- ἀνετέϑη οἵη. α ὁ περιχατασχεϑεῖσα ΠΡ παραχατασχεϑεῖσα Ε΄, περι- 

χαταγεῖσα ἙσοΟηΐοῖο 4. ροβὶ γυναῖχα δά, χαὶ Τί. τὰ ὀπίσω ᾽ 

ὃ ἁλῶν ΟΕῊΡ Ξ ΜᾺ: δὲ σεἰοτὶ 0 πρόσω τὰ ΜΟΕ: πρόσωπα Δ, πρόσω 
ΗΡ 1 δέ εἰσιν ΘΕῊΡ τὰ οη. Εὶ χατὰ ἀρετὰς Μ: ἀρετῆς Α, χατὰ 

τὰς ἀρετὰς σοίοτί 8 νότια ΗΡ, νῶτα 9. καὶ νοῦ χενὴν] κινουμένην ΜᾺ 

τούτοισι Ρ, τούτου Η 10 στήλη οι. Ε αὐτὴν ΜΑ, αὑτὴν σοῃίοῖϊο 
χαταρρέουσα ΠΕῊΡ 11 βέβαια Εὶ 12 συνεχῆ, (Ρ 13 αὐτῆς ΝᾺ, 

αὑτῆς οοπίοίο δὲ οἴη. Ττη. ἀγέννητον ΟΠΕῚΠΡ ἀτρεπτόν ὁπ|. 

ΕῊΡ 16. τὸ Μ: οἵ, σοίογὶ μόνου 10. 11 δόγμα γυμνάζεσθαι Μαηρ.: 

δόγμα παραγυμνάζεσϑαι ΜΑ, παρὰ δόξαν (παράδοξα ἘΡῚ γυμνάζεσθαι σοἰοτί. παρὰ νἱάοίοτν 

ἀπο σγαρ θα γοοὶβ. περὶ (πη. 10) 11 συνασχεῖσθαι ΜΑ : προσασχεῖσϑαι οδίοτγὶ, ἴπτη 
συμβαίνει αὐ. Α οὐχ 11] οὐχὶ 11. 18 οὐχ ἡ --- ἀλλ᾽ οὦ. Εὶ 
ἢ πιαίνεται σώματα (ΠΡ 18 ἡ διάνοια ΕΠΡ 18, 19. ἀνταγώνιστον 

19 φιλογύμναστος ΠΕῊΡ 20 ὥστε ΟΕ ῊΡ 

εἴ. δὰ μ. 190,1]. 

Ῥμί!ομΐβ ορότα νοΐ. 1Π]. 11 
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τέχνης ἀλειπτιχὴν ἐχπονήσας, πάντας τοὺς περὶ ἀρετῆς χαὶ εὐσεβείας 

ἀλείψας χαὶ συγχροτήσας λόγους, ἀνάθημα χάλλιστον χαὶ ἐχυρώτατον 

252 ἀναϑήσει ϑεῷ. διὸ χαὶ μετὰ τὴν τῆς στήλης ἀναϑεσίν φησιν, ὅτι ,ηὔξω 

μοι εὐχήν“ (1014.). εὐχὴ δέ ἐστι χυρίως εἰπεῖν ἀνάϑεσις, ὁπότε μὴ 

μόνον τὰ ξαυτοῦ χτήματα, ἀλλὰ χαὶ τὸν χεχτημένον ἑαυτὸν ἀποδιδοὺς ὃ 

203 διδόναι λέγεται ϑεῷ δῶρον. ,ἅγιος“ γάρ φησιν , ἐστὶν ὁ τρέφων χύμην 

τρίχα χεφαλῇς“ (Ναμπι. θ, 5) εὐξάμενος: εἰ δὲ ἅγιος, ἀνάϑημα πάντως, 

904 μηδενὸς ἔτ᾽ ἀνιέρου χαὶ βεβήλου προσαπτόμενος. ἐγγυᾶται δέ μου 

τὸν λόγον ἥ προφῆτις χαὶ προφητοτόχος "Ἄννα, ἧς μεταληφϑὲν τοὔνομα 

χαλεῖται χάρις. τὸν γὰρ υἱὸν διδόναι φησὶ τῷ ἁγίῳ δῶρον Σαμουήλ 10 

(1 Εορ. 1, 38), οὐχ ἄνθρωπον μᾶλλον, ἀλλὰ τρόπον ἐνθουσιῶντα χαὶ 

χατεχόμενον ἐχ μανίας ϑεοφορήτου. Σαμουὴλ δὲ ἑρμηνεύεται τετα- 

δῦ μένος ϑεῷ. τί οὖν ἔτι, ψυχή, ματαιάζεις χαὶ χενὰ πονεῖς, ἀλλ᾽ οὐ 

φοιτᾷς πρὸς τὸν ἀσχητήν, τὰ χατὰ τοῦ πάϑους χαὶ τῆς χενῆῇς δόξης 

ἀναλαβεῖν ὅπλα χαὶ παλαίσματα μαϑησομένη; τάχα γὰρ μαϑοῦσα ἀγελαρ- 16 

χήσεις, οὐχ ἀσήμου χαὶ ἀλόγου χαὶ ἀναγώγου, δοχίμου δὲ χαὶ λογιχῆς 

δῦ χαὶ ποιχίλης ἀγέλης" ἧς εἰ γένοιο ἥγεμών, τὸ μὲν οἰχτρὸν ἀνθρώπων 

ἕνος ὀλοφυρῇ, τὸ δὲ ϑεῖον οὐ παύσῃ προστρεπομένη, τὸν δὲ ϑεὸν οὐχ 

ἐπιλείψεις εὐδαιμονίζουσα, ἀλλὰ χαὶ ὕμνους ἱεροπρεπεῖς στήλαις ἐγχαρά- 

ξεις, ἵνα μὴ μόνον λέγῃς εὐτρόχως, ἀλλὰ χαὶ ἄδῃς μουσιχῶς τὰς τοῦ 50 

ὄντος ἀρετάς. οὕτως γὰρ δυνήσῃ χαὶ εἰς τὸν πατρῷον οἶχον ἐπανελ- 

ϑεῖν, τὴν ἐπὶ τῆς ξένης μαχρὰν χαὶ ἀνήνυτον ζάλην ᾿ἐχφυγοῦσα. 

2 ἐχυρώτατον ΜΗΡ: ὀχυρώτατον ΔΕ, ἰσχυρώτατον ἃ ὃ ἀναϑήσει ΜΑ: ἀνατίϑησι 
οοἰοτὶ, τίϑησι Υ τῷ ϑεῶ (ἃ 8, 4. εὔξομαι εὐχήν Τυγη. 3 εὔξω 

σξΡ(Η}) ὃ αὑτοῦ ΟΕῊΉΡ, τὰ τις δἀἀυηὶ τὸν οἵ. Ε ὅ. 6 ἀποδιδόναι 

διδοὺς Ρ ὃ δῶρον ϑεῶ ΗΡ ἐστὶν ΘΕῊΡ;: ἐστὶ Μωυσῆς ΜΑ τ ὃ 
εὐξάμενος ΘΕῊΡ ὁ ἅγιος Εὶ ἀνάϑεμα ΘΕῊΡ 8 ἔτι ΕῊΡ, ἐστὶν αὶ 
ἀνιαροῦ ἩΡ μοι ΗΡ 9 ἡ οὦ. ΜΑ 11 οὐχ] οὐχ ἄν Η(ΡῸ μᾶλλον, 
ἀλλὰ Α: μάλα ἀλλὰ Μ, μᾶλλον ἀλλ᾽ ἢ οοίοτὶ, μᾶλλον ἢ ΡΘΓ ΘΥγογοπὶ Μδηρ. 

12 δ᾽ ΟἿ], γὰρ σοηΐοῖο 12. χενοπονεῖς ΘΠ ΕῊΡ 1 ἀναλαβοῦσα ν ϑησο- 
μένη 1, 11 ποιχίλης ΜΑ: ποιχίλης χαὶ καλῆς ΟΕ, καλῆς ΗΡ ἀγέλης οὔ. (ἱ 

εἰ οἴη. ΘΕῚΠΡ γένη ὁ ἡγεμών Α 18 ὀλοφυρῇ γένος ΠΕῊΡ προστρε- 
πομένη 50γρδβὶ: προτρεπομένη οσοἀ4,, προτρεψομένη 1,3 (αἱ, 519) 19 στήλας ΠΕῊΡ 

20 εὐστόχως 22 ζάλην ΜΔ: ἀλητείαν (Η3, ἀλήϑειαν ΕῊΡ φίλωνος περὶ 
τοῦ ϑεοπέμπτους τοὺς ὀνείρους εἶναι 5 Ὀ5ογ 011 α 
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Φίλωνος --- ὀνείρους ΑἸ ᾿ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ͂Σ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΥ͂Σ ΟΝΕΙΡΟΥ͂Σ 

(1.) Ὑὸ τρίτον εἶδος τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων ἀναγράφοντες 

εἰχότως ἄν ἐπίμαχον Μωυσῆν χαλοῖμεν, ἵν᾽, ὡς ἔμαϑεν οὐχ εἰδώς, 
ἀγνοοῦντας χαὶ ἡμᾶς ἀναδιδάξῃ περὶ τῶν σημείων, ἕχαστον αὐγάζων. 

συνίσταται ὃὲ τὸ τρίτον εἶδος, ὁπόταν ἐν τοῖς ὕπνοις ἐξ ἑαυτῆς ἢ ψυχὴ 

χινουμένη χαὶ ἀναδονοῦσα ξἕαυτὴν χορυβαντιᾷ χαὶ ἐνθουσιῶσα δυνάμει 
- Γ ᾽ ᾿ν - Ψ 

προγνωστιχῇ τὰ μέλλοντα ϑεσπίζῃ. τὸ μὲν Ἰὰρ πρῶτον ἦν ἄρχοντος 
τῆς χινήσεως ϑεοῦ χαὶ ὑπηχοῦντος ἀοράτως τὰ ἡμῖν μὲν ἄδηλα, Ἰνώ- 
ρίμα δὲ ἑαυτῷ" τὸ δὲ δεύτερον τῆς ἡμετέρας διανοίας τῇ τῶν ὅλων 

συγχινουμένης ψυχῇ χαὶ ϑεοφορήτου μανίας ἀναπιμπλαμένης, ᾧ ϑέμις 

πολλὰ τῶν ἀποβησομένων προαγορεύειν. διὸ ὃ ἱεροφάντης τὰς μὲν 

χατὰ τὸ πρῶτον σημαινόμενον φαντασίας τρανῶς πάνυ χαὶ ἀριδήλως 

ἐμήνυσεν, ἅτε τοῦ ϑεοῦ χρησμοῖς σαφέσιν ἐοιχύότα διὰ τῶν ὀνείρων ᾽ 15, φ 
΄ ΄ ᾿ ΕΗ Π -ον ἊΣ ΄""Ἡ “-ν “ 
ὑποβάλλοντος, τὰς δὲ χατὰ τὸ δεύτερον οὔτε σφύδρα τηλαυγῶς οὔτε 

σχητίως ἄγαν" ὧν ὑπόδειγμα ἢ ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ χλίμαχος φανεῖσα ὄψις. 

αὕτη γὰρ αἰνιγματώδης μὲν ἦν, τὸ δὲ αἴνιγμα οὐ λίαν τοῖς ὀξὺ χαϑορᾶν 

δυναμένοις ἀπεχρύπτετο. αἵ δὲ χατὰ τὸ τρίτον εἶδος φαντασίαι μᾶλλον 

9 

2 ἀνεπίμαχον Δ, ἂν σύμμαχον σοπίοϊο νοὶ ἄν ἐπὶ (τὸ ἔργον) 
σύμμαχον χαλοῖμεν ΜΝίαηρ.: χαλεῖ μὲν Δ, χαλοῦμεν ν 9. σημαινομένων 

ἐομϊ. δηρ. ὃ ἀναδινοῦσα Εἰοθίοτ, ἀναπολοῦσα οσοηϊοῖο, ἀναχλονοῦσα οσοηὶ. ΟΠ ἢ 

Ὁ ϑεσπίζῃ 5ογίρβὶ: ϑεσπίζει 9 ἡ Νδῃρ.: εἰ Α 11 σημαινόμενον Μαην.: 
σημαιγόμενος Ἀ, εἴδος γινομένας σοπίοὶο 14. σχοτὶ ὡς Δ, σχοταίως σομῃίοϊο 

Βογίρδὶ: ὃν Α, οὖ ν ἐπὶ Ναηρ.: ὑπὸ οὐρανοῦ κλίμαχος ΒοΙ 51: 

οὐρανοχλίμαχος 15 αὕτη Ββεγὶρβὶ: αὐτὴ ἃ 

" 
ὧν 

1τῇ 
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τῶν προτέρων ἀδηλούμεναι διὰ τὸ βαϑὺ χαὶ χαταχορὲς ἔχειν τὸ αἴνιγμα 

ἐδεήϑησαν χαὶ τῆς ὀνειροχριτιχῆς ἐπιστήμης. πάντες γοῦν οἱ χατ᾽ αὐτὸ 

ἀναγραφέντες ὄνειροι τῷ νομοθέτῃ διαχρίνονται πρὸς σοφῶν τὴν λεχϑεῖσαν 

δ | τέχνην ἀνδρῶν. τίνος οὖν εἰσιν οἵ ὄνειροι; ἢ παντί τῳ δῆλον, ὅτι οἵ ν. 660 Μ. 

τοῦ ᾿Ιωσήφ, οἱ τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου Φαραὼ χαὶ οὖς ὅ τε ἀρχισιτο- ὃ 

Ὁ ποιὸς χαὶ ἀρχιοινοχόος εἶδον αὐτοί; πρέποι δ᾽ ἄν ἀπὸ τῶν πρώτων 

ἀεὶ τῆς διδασχαλίας ἀπάρχεσϑαι" πρῶτοι δ᾽ εἰσὶν οὃς ἐθεάσατο ᾿Ιωσήφ. 

ἀπὸ δυεῖν τῶν τοῦ χύσμου μερῶν, οὐρανοῦ τε χαὶ γῆς. διττὰς φαντα- 

σίας λαβών: ἀπὸ μὲν γῆς τὸ περὶ τὸν ἀμητὸν ὄναρ --- τοιοῦτον δ᾽ 
ἐστίν. οὐμην ἡμᾶς δεσμεύειν δράγματα ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ, ἀνέστη 1ὸ 

δὲ τὸ ἐμὸν δράγμα“ (ἄρῃ. 81, 7), --- τὸ δὲ περὶ τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον 

ἡ ἢ ς ρὥσπερ ὃ ἥλιος χαὶ ἢ σελήνη χαὶ ἕνδεχα ἀστέρες προσεχύνουν 

1 με΄ (ἰθ14. 9).». διάχρισις δὲ τοῦ μὲν προτέρου μετὰ σφοδρᾶς ἐπανατά- 

σεως τοιαύτη" "ἡ βασιλεύων βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν; ἢ χυριεύων χυριεύ- 
σεις ἡμῶν“ (δα. 8); τοῦ δὲ ὑστέρου ὀργὴ πάλιν διχαία᾽ ,ἀρά 7 15 

. ἐλευσόμεϑα ἐγὼ χαὶ ἢ μήτηρ χαὶ οἱ ἀδελφοί σου προσχυνῇσαί σοι ἐπὶ 

τὴν γῆν“ (Ρ1ἀ. 10); 

8 (2.) Ταῦτα μὲν δὴ ϑεμελίων τρόπον προχαταβεβλήσϑω, τὰ ὃὲ ἄλλα τοῖς 

σοφῆς ἀρχιτέχτονος, ἀλληγορίας, ἑπόμενοι παραγγέλμασιν ἐποιχοδομῶμεν, 

ἑχάτερον δὴ τῶν ὀνειράτων ἀχριβοῦντες. ἃ ὃξ χρὴ πρὸ ἀμφοτέρων 50 

ἀχοῦσαι, λεχτέον" τὴν τἀγαϑοῦ φύσιν οἱ μὲν ἔτειναν ἐπὶ πολλά, οἵ ὃὲ τῷ 

ἀρίστῳ προσεχλήρωσαν μόνῳ" χαὶ οἱ μὲν ἐχέρασαν, οἱ δὲ χαὶ ἄχρατον 

9. εἴασαν. οἱ μὲν οὖν μόνον τὸ χαλὼν ἀγαϑὸν εἰπόντες, ἀμιγῆ διαφυλάξαν- 

τες αὐτήν, ἀπένειμαν τῷ χρατίστῳ τῶν ἐν ἡμῖν, λογισμῷ, οἱ δὲ μίξαν- 

τες τρισὶν ἐφήρμοσαν, ψυχῇ. σώματι, τοῖς ἐχτός. εἰσὶ δὲ οὗτοι μὲν 35 

τῆς μαλαχωτέρας χαὶ τρυφερᾶς διαίτης, τὸν πλείω χρόνον ἐν γυναιχωνί- 

τιδι χαὶ τοῖς γυναιχωνίτιδος ἐχτεθϑηλυμμένοις ἔϑεσιν ἀπ᾿ αὐτῶν σπαργά- 

νων ἀνατραφέντες" οἱ δ᾽ ἕτεροι σχληροδίαιτοι, πρὸς μὲν ἀνδρῶν χουρο- 

τροφηϑέντες, ἄνδρες ὃὲ χαὶ αὐτοὶ τὰ φρονήματα, τὸ συμφέρον πρὸ τοῦ 

ἡδέος ἀσπαζόμενοι χαὶ τροφαῖς αϑλητιχαῖς πρὸς ἰσχὺν χαὶ ῥώμην, οὐ 90 

1 ἀδηλούμεναι Μαηρ.: δηλούμεναι ἃ 3. ἀναγραφέντες Ηοο50}).: ἀναγράφοντες Α 

4 τίνες σοπίοῖο ὃ ὅ τε] οὔτε ἃ 0 αὐτοῦ θθη6 οοηΐϊ. Ὅν) 8 δυοῖνΥ [0 ἡμᾶς 
(οἴ. 8 17, 80. 39): ὑμᾶς 11 τὸν] τὸ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ" λέγει γάρ" 

Ροβὲ χύχλον βυρρίθο, ἀπὸ δὲ οὐρανοῦ τὸ περὶ... . οοπὶ. δην. 14. 1 βασιλεύσης οἱ 

χυριεύσης ἃ 18 τοῖς Α: τῆς ν 20 δὴ Μαῃρ.: διὰ Α 22 (ἀμιγτρ 

χαὶ ἄχρατον σοῃίοὶο 24 τῶν Μδῃρ.: τῷ 21 ἐκτεϑηλυμμένοις 5βογιρεὶ: 

ἐχτεϑηλυμένοις Α, ἐχτεϑηλυσμένοις Υ ἔϑεσιν βοουπύα Οοἰοϊογίαια. Μδηρ.: ἔϑνε- 
σιν α 8 ἐντραφέντες οοηΐϊ. Μδηρ. 
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πρὸς ἡδονήν. χρώμενοι. δυεῖν δὴ ϑιάσων ἡγεμόνας εἰσάγει Μωυσῆς, 

τοῦ μὲν γενναίου τὸν αὐτομαϑῇ χαὶ αὐτοδίδαχτον Ἰσαάχ --- ἀναγράφει 

γὰρ αὐτὸν (ἀπογγαλαχτιζόμενον (ἄοη. 21, 8), ἁπαλαῖς χαὶ γαλαχτώδεσι 

νηπίαις τε χαὶ παιδιχαῖς τροφαῖς οὐ διχαιοῦντα χρῆσϑαι τὸ παράπαν, 

ἀλλ᾽ εὐτόνοις χαὶ τελείαις, ἅτε ἐχ βρέφους εὖ πρὸς ἀλχὴν πεφυχότα 

χαὶ ἐπαχμάζοντα χαὶ ἀνηβῶντα ἀεί ----, τοῦ δὲ εἴχοντος χαὶ εὐενδότου 

τὸν ᾿Ιωσήφ. οὗτος γὰρ οὐχ ἀλογεῖ μὲν τῶν χατὰ ψυχὴν ἀρετῶν, προμὴη- 

ϑεῖται δὲ χαὶ τῆς τοῦ σώματος εὐσταϑείας, [ ἐφίεται (δὲ) χαὶ τῆς τῶν 

ἐχτὸς εὐπορίας: ἀνϑέλχεται δὲ εἰχότως πολλὰ τέλη τοῦ βίου προτεϑει- 

μένος, χαὶ ἀντισπώμενος ὕφ᾽ ἑἕχάστου σείεται χαὶ χλονεῖται μὴ δυνά- 

μενος στηριχϑῆναι. χαὶ τὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ αἱ ἔνσπονδοι πόλεις εἰρήνην 

ἀγουσι αὶ ὁ ἃ χαὶ ἀντεπιτίϑενται, ὡς ἐν μέρει χρατεῖν τε χαὶ ἡττᾶσϑαι" 

πολλὴ γὰρ ἔστιν ὅτε ῥυεῖσα πρὸς πλοῦτον χαὶ δόξαν ὁρμὴ τὰς περὶ 

σῶμα χαὶ ψυχὴν φροντίδας ἐξενίχησεν, εἶτα ἀντιβιασϑεῖσα πάλιν ὑπὸ 

ἀμφοῖν ὑπὸ τῆς ἑτέρας ἐνιχήϑη. τὸν αὐτὸν ὃὲ τρόπον αϑρόαι χαὶ αἱ 

σώματος ἡδοναὶ χαταρραγεῖσαι πάντα ἑξῆς τὰ νοητὰ ἐπέχλυσαν τε χαὶ 

ἠφάνισαν: εἶτ᾽ οὐχ εἰς μαχρὰν ἀντιπνεύσασα σοφία λάβρῳ χαὶ σφοδριῇ 

πνεύματι τό τε ῥεῦμα τῶν ἡδονῶν ἐχάλασε χαὶ συνόλως τὰς διὰ τῶν 

αἰσϑήσεων ἁπάσας σπουδάς τε χαὶ φιλοτιμίας ἐπράυνε. τοιοῦτος μὲν 

δὴ; χύχλος εἰλεῖται περὶ τὴν πολύτροπον ψυχὴν ἀιδίου πολέμου" χαϑαι- 

ρεϑέντος γὰρ ἑνὸς ἐχϑροῦ φύεται πάντως δυνατώτερος ἕτερος, ὕδρας τῆς 

πολυχεφάλου τὸν τρόπον" χαὶ γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνης φασὶν ἀντὶ τῆς ἐχτμὴη- 

ϑείσης χεφαλῆς ἀναβλαστάνειν ἄλλην, αἰνιττόμενοι τὸ πολύμορφον χαὶ 

πολύγονον τῆς ἀθανάτου χαχίας δυσάλωτον γένος. μηδὲν οὖν ἕν ἀπο- 

χρίνας ποτὲ πρὸς 5. ἃ τῷ ᾿Ιωσήφ, ἀλλ: ἴσϑι ὅτι πολυμιγοῦς χαὶ 
»Ν"» 

χεχραμένης δόξης ἐστὶν εἰχών. ἐμφαίνεται γὰρ χαὶ τὸ λογιχὸν ἐγχρα- 

:0υ 

1 

1: 

1 

Ι δυοῖν ν δὴ (τούτων τῶν») ὁοῃίεῖο 9. ἀπογαλαχτιζόμενον Νηρ. (τοῦτ᾽ 

ἔστιν νἱ 4. ἀι|ἃ.): γαλαχτιζόμενον ἃ 8 εὐπαϑείας οοηϊ. Μδηρ, δὲ δαά. 

Οομὴ 10. σείεται Ναῃρ.: ἵεται ἃ 11 οὐδὲ {ταῦϑ᾽) οοπὶ, δίαηρ. 
13 αἱ ἐπιϑυμίαι, ἀλλὰ πολεμοῦσιν ἀλλήλαις ΒΌΡΡ]ΟΟ 12 πρὸς 50γρ81: περὶ ἃ 

1 ἀμφοῖν (ἢ) νοὶ] τῆς δυνατωτέρας σοῃίεῖο 10 χαταρρυεῖσαι οοηΐ. Μίδηρ. 

18 ἐχώλυσε οὐπὶ. δίαηρ. 34. ἕν ἀποχρίνας βΒογῖρ5ὶ: ἐναποχρίνας Δ, ἰοτί. τῶν 

ἀγαϑῶν αὐ. 
τούτῳ) σοηϊοῖο, προσχληρωϑεὶς Μαῃρ. 20 χεκχραμένης Ναπρο: χεχρυμμένης Α 

γὰρ (δι αὐτοῦ» οοπίεϊο 

ὃ--θ οἵ. Οτρσοηΐβ ἰπ ἀφ, Ποπ. ΥΠΠ1 ρ. 18, 

25 Ἰασουηα 10 --11 Π{{π| ἴα ἴῃ Α ὀχϑίαί, προσχλήρου μόνον (ν6]} 
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τείας εἶδος, ὃ τῆς ἄρρενος γενεᾶς ἐστι, χατὰ τὸν πατέρα ᾿Ιαχὼβ τυπω- 

10 ϑέν: ἐμφαίνεται καὶ τὸ ἄλογον αἰσθήσεως, μητρῴῳ γένει τῷ χατὰ 

“Ῥαχὴλ ἐξειχονισϑέν: ἐμφαίνεται χαὶ τὸ τῆς σωματιχῆς ἡδονῆς σπέρμα, 

ὃ ἀρχιοινοχύων χαὶ ἀρχισιτοποιῶν χαὶ ἀρχιμαγείρων συνδιαιτήσεις ἐν- 

εσφράγισαν: ἐμφαίνεται χαὶ τὸ τῆς χενῆς δόξης, ἐφ᾽ ἣν ὡς ἐφ᾽ ἅρμα ὅ 

διὰ τὸ χοῦφον ἀναβαίνει (θη. 41, 43), φυσώμενος χαὶ μετέωρον αἰωρῶν 

ἑαυτὸν ἐπὶ χαϑαιρέσει ἰσότητος. 

1 (3.9). “Ὁ μὲν δὴ τοῦ ᾿Ιωσὴφ χαραχτὴρ διὰ τῶν εἰρημένων ὑπο- 
τυποῦται" τῶν δ᾽ ὀνειράτων ἑχάτερον μὲν ἀχριβωτέον, πρότερον δὲ τὸ 

περὶ τῶν δραγμάτων ἐρευνητέον. οὐμην“ φησίν οἡμᾶς δεσμεύειν 10 

δράγματα“ (ἄθη. 31, 1). τὸ μὲν οὔμην“ εὐθέως ἀδηλοῦντος χαὶ 

ἐνδοιάζοντος χαὶ ἀμυδρῶς ὑπολαμβάνοντος, οὐ παγίως χαὶ τηλαυγῶς 

18 ὁρῶντος, ἀνάφϑεγμά ἐστι. τοῖς γὰρ ἐχ βαϑέος ὕπνου διανισταμένοις 

χαὶ ἔτι ὀνειρώττουσιν ἁρμόττον λέγειν οᾧμην“, οὐχὶ τοῖς ἐγρηγορόσι 

19 παντελῶς χαὶ τρανῶς ἐμβλέπουσιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ἀσχητὴς ᾿Ιαχὼβ ,μην“ ιὸ 

ἐρεῖ, ἀλλ΄͵ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη, ἧς ἣ χεφαλὴ | ἀφιχνεῖτο εἰς τὸν ρ. 662 Μ. 

οὐρανόν“ (6οη. 28, 12), καὶ πάλιν.  ἡνίχα ἐνεχίσσων τὰ πρόβατα, εἶδον 

τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, χαὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι χαὶ οἱ χριοὶ ἀνέ- 

βαινον ἐπὶ τὰ πρόβατα χαὶ τὰς αἶγας, διάλευχοι χαὶ ποιχίλοι χαὶ σπο- 

20 δοειδεῖς ῥαντοί“ (θη. 31,10. 11). τῶν γὰρ τὸ χαλὸν δι᾿ ἑαυτὸ αἷρε- 30 

τὸν νομιζόντων χαὶ τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις φαντασίας εἰλιχρινεστέρας χαὶ 

χαϑαρωτέρας ἐξ ἀνάγχης εἶναι συμβέβηχεν, ὥσπερ χαὶ τὰς μεϑ᾽ ἡμέραν 

δοχιμωτέρας πράξεις. 

2] (4.9) Λγαμαι δ᾽, ὅταν ἀχούω τοῦ διηγουμένου τὸ ὄναρ, ὅτι ὑπέ- 

λαβε δράγματα χαταδεῖν, οὐ ϑερίζειν. ἐχεῖνο μὲν ἰδιωτῶν χαὶ ὑπηρε- 35 

τῶν ἔργον, τοῦτο δ᾽ ἡγεμόνων χαὶ Ἰεωργίας ἐμπειροτάτων τὸ ἐπιτή- 

83 δευμα. τὸ γὰρ δύνασθαι διαχρίνειν σχυβάλων ἀναγχαῖα χαὶ τρόφιμα μὴ 

τροφίμων χαὶ νόϑων Ἰνήσια χαὶ ἀνωφελοῦς ῥίζης χαρπὸν ὠφελιμώ- 

τατον, μὴ ἐν οἷς ἢ γῇ βλαστάνει μᾶλλον ἣ διάνοια φύει, τελειοτάτης 

28 ἀρετῆς ἐστιν. ὃ γοῦν ἱερὸς λόγος τοὺς ὁρῶντας εἰσάγει ϑερίζοντας χαί, 30 

1 γεννεᾶς 2 ἄλογον Μαηρ.: λογικὸν 4. ὃ συνδιαιτάσεις ἐνεσφράγη- 
σαν ἡ ἐνέσπειραν οοπὶ. Νίδηρ. ὃ καινῆς δύξης ἔφην 

ὃ αἰωρῶν Οὐδπη: ἑωρῶν Α, ἑωρακὼς ΠΟΘβοΝ., ἠωρηχὼς οοπὶ. Νίδηρ, 1 (τῇ 
ἰσότητος σοπῖοῖο 10 ὑμᾶς ἴῃ ἡμᾶς σοττ. Α 11 ἀδημονοῦντος Ἄσοῃϊοϊο 

19. ὁρᾶν σοηϊοῖο ἀνάφϑεγμα 5υβρθοίαπι 14 ἐγρηγορόσι δῃρ.: ἐγρηγόρσει Α 
11 ἐνέχισσον ἃ 90. αὐτὸ σοηϊοῖο 20 καταδεῖν ν: κατιδεῖν μὲν (γὰρ) 
σοηϊοῖο 30. (τὸν ἔργον σοπίεῖο 239 ἢ Μαηρ.: ἡ Α, ἢ ἡ οομΐ. ΗόΘβ6}. 
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τὸ παραδοξότατον, οὐ χριϑὰς ἢ πυρούς, ἀλλὰ τὸν ϑερισμὸν αὐτὸν ἐχϑερί- 

ζηντας" λέγεται οὖν: οὗταν ϑερίζητε τὸν ϑερισμὸν ὑμῶν, οὐ συντελέσετε 

τὸ λοιπὸν τοῦ ϑερισμοῦ“ ([μον. 19, 9). βούλεται γὰρ τὸν ἀστεῖον οὐ 34 

αὖνον χριτὴν εἶναι τῶν διαφερόντων, (διαχρίνοντα) χαὶ διαστέλλοντα ἐξ 

8 ὧν γίνεταί τινα χαὶ τὰ γεννώμενα, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ δύνασϑαι διαχρίνειν 

δηχεῖν ἀναιρεῖν, ἀμῶντα τὸν ἀμητὸν χαὶ τὴν ἰδίαν ἐπιβουλὴν ἀποτέμ- 

νοντα διὰ τὸ χαὶ πεποιϑέναι χαὶ Μωυσεῖ λέγοντι πιστεύειν, ὅτι «μόνου 

τοῦ ϑεοῦ ἢ χρίσις ἐστί“ (Ποαΐ. 1,11), παρ᾽ ὃν αἵ συγχρίσεις καὶ αἵ 

διαχρίσεις τῶν ἁπάντων. ὕφ᾽ οὗ χαλὸν ὁμολογεῖν ἡττᾶσθαι χαὶ τῆς 
10 ἀοιδίμου νίκης εὐχλεέστερον. ὅμοιόν ἐστι τι τὸν ϑερισμὸν ϑερίζειν τὸ 95 

δὶς περιτέμνειν, ὅπερ ὡς ὅτε ἐχαινούργησεν ἐξευρὼν περιτομῆς περιτο- 

μήν (ἄρῃ. 17,13), τὴν, ἀγνείαν ἀφαγνίζεσθαι“ (Ναπι. 0, 2), τὴν χάϑαρ- 

σιν τῆς ψυχῆς αὐτὴν χαϑαίρεσϑαι, παραχωροῦντας τῷ ϑεῷ τὸ φαιδρύ- 

νεῖν χαὶ μηδέποτε νομίσαντας ἰχανοὺς εἶναι ἑαυτοὺς ἄνευ ϑείας ἐπιφρο- 

15 σύνης τὸν χηλίδων ἀνάμεστον ἐχνίψασϑαι χαὶ ἀπολούσασϑαι βίον. ταύτης 30 

ἐστὶ τῆς συγγενείας χαὶ τὸ διπλοῦν σπήλαιον (θη. 28,9), αἱ διπλαῖ 

χαὶ περιμάχητοι γνῶμαι, ἦ τε περὶ τοῦ γεγονότος χαὶ ἢ περὶ τοῦ πεποιη- 

χότος, αἷς ἐντρέφεται ὃ ἀστεῖος, ϑεωρῶν μὲν τὰ ἐν χόύσμῳ, φιλοπευ- 

στῶν δὲ χαὶ περὶ τοῦ γεννήσαντος πατρός. ἀφ᾽ ὧν οἶμαι χαὶ τὴν ἐν 937 

50 μουσιχῇ δὶς διὰ πασῶν εὑρεϑῆναι συμφωνίαν: ἔδει γὰρ χαὶ τὸ ἔργον 

χαὶ τὸν δημιουργὸν τελειοτάταις μελῳδίαις εὐδαιμονίζεσϑαι δυσίν, οὐχὶ 

». θ63 Μ. ταῖς αὐταῖς. ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὑμνούμενα | διέφερεν, ἀναγχαῖον χαὶ τὰς μελῳ- 38 

δίας καὶ συμφωνίας διαχεχρίσϑαι, τὴν μὲν συνημμένην ἀπονέμοντας τῷ συνημ- 

μένῳ χαὶ ἐχ διαφερόντων ἁρμοσϑέντι χόσμῳ, τὴν δὲ διεζευγμένην τῷ πάσης 

20 γενέσεως διεζευγμένῳ χατὰ τὴν οὐσίαν ϑεῷ. γνώμην δὲ ἀποφαίνεται πάλιν 39 

ὃ ἱεροφάντης φιλάρετον λέγων" ,»οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ ϑερισμοῦ“ 

(ἴμεν. 19, 9), μεμνημένος τῆς ἐξ ἀρχῆς ὑποθέσεως, χαϑ᾿ ἣν ὡμολόγει ,,τὸ 

τέλος εἶναι χυρίου“ (Ναπι. 81, 2888.). παρ᾽ ὃν τὸ χῦρος χαὶ ἢ τούτων 

1 πυρροὺς ἃ 2 γοῦν σοῃίοῖο ϑερίζηται 4. διαχρίνοντα Δι 

0 δοχοῦν οοῃΐ. Μδῃρ. ἐπιβολὴν οοηΐ. Μίδηρ,., βουλὴν σοπίοϊο 1 ρει 

χαὶ] ἑαυτῷ μὴ σοηϊοῖο Μωσεῖ 10 τῷ Ηορβοῆ.: τὸ 11 ὡσαύτως 
σοπΐεῖο ἐχαινούργησαν Υὶ ἐξευρὼν Βογίρδβὶ : ἐξεῦρον ἡ 

12 (χαὶ τὸ) τὴν σοηῃίοῖο ἀφαγνίζεσϑαι Μαηρ.: ἀφανίζεσθαι Α 14. αὐτοὺς 

οοπίοἷο 15 τὸν βΒογίρβὶ: τῶν ἃ ἐκνίψασθαι χαὶ ἀπολούσασϑαι 5ογ 051: 
ἐχνίψαι χαὶ ἀπολοῦσαι ἡ 11 γνῶμαι Βεγρβὶ: μνῆμαι Α, ἔννοιαι Μδηρ, 

32 ἑαυταῖς α (ἦν) καὶ σοπῃίοῖο 20 ἀπονέμοντα Μδηρ., {χαὶ) τὴν... 

ἀπονέμεσθϑαι γο] ἀπονέμοντος {τοῦ λόγου» σοπίοϊο 20 συντελέσετε ὁοχ ΧΧ 

ΒΟΓΙρβὶ: συντελέσαι ἃ, αιυοσυ) μὴ σοηῃϊαηρὶ ἀοοουδὶ 28 χυρίῳ σομπίοϊο 

παρ᾽ ὃν τὸ Μδηρ,: παρόντος ἃ τούτων] πάντων (ΟΙΪΟΪῸ 
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80 βεβαίωσίς ἐστιν. ἀλλὰ γὰρ ὃ τοῦ ϑερίζειν ἀμύητος αὐχεῖ λέγων" 
»ὕμην ἃ μὴ ἐϑθϑέρισα χαταδεῖν σὺν ἑτέροις δράγματα“ (θη. 31, 17). 

χαὶ οὐχ ἐλογίσατο παρ᾽ ἑαυτῷ, ὅτι δούλων χαὶ ἀνεπιστημόνων ἧδε 

ἐστὶν ὑπηρεσία, χαϑὰ χαὶ μιχρῷ πρότερον εἶπον. 

3] Δράγματα δ᾽ ἀλληγοροῦντές φαμεν εἶναι πράγματα, ὧν ἕχαστος ὡς ὃ 

οἰχείας τροφῆς ἐπιδράττεται, ἐν ἡ ζήσεσθαι χαὶ βιώσεσθαι τὸν αἰῶνα 

32 ἐλπίζει. (ὅ.) μυρίαι μὲν οὖν τῶν δραγμάτων, λέγω δὴ τῶν ὡσανεὶ 

τρεφύντων πραγμάτων, διαφοραί, μυρίαι ὃὲ χαὶ τῶν ἐπιδραττομένων χαὶ 

αἱρουμένων τὰ δράγματα, ὡς ἁπάσας οὔτ᾽ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐπινοῆσαι δυνα- 

τόν: τινὰς δ᾽ οὐχ ἄτοπον δείγματος ἕνεχα ἑρμηνεῦσαι, ὧν χαὶ τὸ ὄναρ 10 

38 διηγούμενος ἐπεμνήσθη. φησὶ γὰρ τοῖς ἀδελφοῖς" ,,ᾧμην ἡμᾶς δεσμεύειν 

δράγματα" (1. ο.). ἀδελφοὶ δ᾽ εἰσὶν ὁμοπάτριοι μὲν δέχα, ὁμογάστριος 

δὲ εἰς ἐχάστου δὲ αὐτῶν τοὔνομα σύμβολον ἀναγχαιοτάτου πράγματός 

ἐστι, “Ῥουβὴν μὲν εὐφυΐας --- υἱὸς γὰρ ὁρῶν χαλεῖται, ἢ μὲν υἱός, οὐ 
τέλειος, ἧ δὲ δρατιχὸς χαὶ ὀξὺ χαϑορῶν, εὐφυής ---, μαϑήσεως δὲ ιὉ 

84 Συμεών --- εἰσαχοὴ 71ὰρ ἑρμηνεύεται ---. ἐνεργειῶν δὲ χαὶ πράξεων 

σπουδαίων χαὶ λειτουργιῶν ἁγίων Λευί, τῶν δὲ εἰς ϑεὸν ὠδῶν τε χαὶ 

ὕμνων ᾿Ιούδας, ᾿Ισσάχαρ δὲ μισϑῶν, οἱ ἐπ᾽ ἔργοις χαλοῖς ἀποδίδονται 

- τάχα δ᾽ αὐτὰ τὰ ἔργα ὁ τέλειος μισϑὸς ἦν ---, Ζαβουλὼν δὲ φωτός, 
ἐπειδὴ ῥύσις νυχτερίας ὀνομάζεται --- ῥεούσης δὲ χαὶ ἀπολιπούσης νυχτὸς 50 

85 ἐξ ἀνάγχης φῶς ἀνίσχει ---, διαχρίσεως δὲ χαὶ τομῆς πραγμάτων δᾶν, 

ἐπιθέσεως δὲ χαὶ ἀντεπιϑέσεως πειρατιχῆς Γαδ, ᾿Ασὴρ δὲ τοῦ φυσιχηῦ 

πλούτου --- μαχαρισμὸς γὰρ ἑρμηνεύεται, ἐπειδὴ μαχάριον χτῆμα 

830 νενόμισται πλοῦτος ---, εἰρήνης δὲ Νεφϑαλείμ. --- διανοίγεται 

(γὰρ) χαὶ εὐρύνεται πάντα εἰρήνῃ, ὡς συγχλείεται [ πολέμῳ τὸ δὲ μ. 664 Μ. 

ὄνομα μεταληφϑὲν πλατυσμὸς ἢ διανεῳγωένον ἐστί ---, Βενιαμὶν 30 

ὃξὲ τοῦ νέου χαὶ γέροντος χρόνου" λέγεται γὰρ ἑἕρμηνευϑεὶς υἱὸς 

ἡμερῶν εἶναι, ἡμέραις δὲ χαὶ νυξὶν ὁ νέος ὁμοῦ χαὶ Ἰέρων αἰὼν 

1 λέγων Μαηρ.: λέγειν 23 μὴ Α: μὲν εοηΐ. Μίδῃρ,, 5860]. Εἰοδίογ, βοὰ νυ. 

8 9] χατάδειν 4 (ἡ) ὑπηρεσία σοπίεϊο (Υ. ἃ 321) Ἴ δὲ οοπίεϊο 

Ὁ. ὡς} ἃς εοηΐ. Μαηρ,. 10 χαὶ (ὁ) σσῃϊοῖο 14 Ρουβὴν 5οτῖρβϑῖ: ἑΡου- 
βεὶμ Α 14. 15. 08 ἢ ρῖὸ ἡ α 18 ᾿Ισάχαρ ἀποδίδονται 
ΒΟΙρ5ὶ: ἐπιδίδονται Δ 30 ῥύσις Ναηρ.: φύσις 2] τομῆς Μαῃρ.: τρο- 

πῆς ἃ 22 φυσικοῦ Μαηρ.: ψυχικοῦ ἃ 25 γὰρ δ. ΗσοβεΝ. 
28 ἡμερῶν ΠΌΟΘΒ6ἢ.: ἡμῶν αἰὼν Μίαηρ.: αἰῶνα ἡ 

21 εἴ, ΠΙενοηψηι φιαεδί, ἐπ τη, Ὁ. 5,11 ἱμᾶσι: ογγᾶπὶ αὶ ρμυϊδηλ Βοηϊδμηνίῃ ἈΠ] Ϊὰπὶ 

ἀἴϊογαπι ἰηἰογργοίαγὶ εν. 
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- 

χαστος τῶν οἰχείων χαὶ ἐπιδραξά- 37 

μὲν εὐφυὴς εὐϑιξίας, ἐπιμονῆς, 

υνήμης, ἐν οἷς ἢ εὐφυΐα' ὁ δὲ εὐμαϑὴς ἀχροάσεως, ἣἥσυχίας, 

προσοχῆς" ὃ δὲ ἐγχειρητὴς [τῆς] ϑαρραλεότητος, παραχεχινδυνευ- 

ὃ μένης εὐτολμίας" ὁ δὲ εὐχάριστος ἐπαίνων, ἐγχωμίων, ὕμνων, 38 

εὐδαιμονισμῶν χατά τε τὸ λέγειν χαὶ τὸ ἄδειν. ὃ δὲ μισθῶν ἐφιέ- 

μενος ἀόχνου συνεχείας τλητιχωτάτης χαρτερίας χαὶ ἐπιμελείας σὺν 

ἀνανταγωνίστῳ ταχυτῆτι" ὁ δὲ φῶς ἀντὶ σχότους μεταδιώχων ἐγρηγόρ- 39 

ἀναμετρεῖται. ἐπιδράττεται γοῦν 

μενῆς τὰ μέρη πάντα συνδεῖ" 

ἕ 

ὁ 

σεως, ὀξυωπίας" ὁ δὲ τομῆς χαὶ διαχρίσεως πραγμάτων ζηλωτὴς λόγων 

10ῦ ἠχονημένων, τοῦ μὴ ὑφ᾽ ὁμοίων ὡς τῶν αὐτῶν ἀπατᾶσθαι, τοῦ μὴ 

πρὸς χάριν, τοῦ ἀδεχάστου": ὃ δὲ πειρατιχώτερον ἐνεδρεύων τοὺς ἀντι- 40 

λοχῶντας ἀπάτης, φεναχισμοῦ, γοητείας, σοφισμάτων, προσποιήσεως, 

ὑποχρίσεως, ἅπερ ἐξ ἑαυτῶν ψεχτὰ ὄντα χατ᾽ ἐχϑρῶν τινόμενα ἐπαινεῖ- 

ται" ὁ δὲ πλουτεῖν τὸν φύσεως πλοῦτον ἐπιτηδεύων ἐγχρατείας, ὀλιγο- 

ιὸ δεΐας" ὁ δὲ εἰρήνης ἐρῶν εὐνομίας, εὐδιχίας, ἀτυφίας, ἰσότητος. (6.) ἐχ 41 

τούτων τὰ τῶν ὁμοπατρίων ἀδελφῶν δράγματα χαταδεῖται, τὰ δὲ τοῦ 

ὁμογαστρίου ἐξ ἡμερῶν χαὶ χρόνου, τῶν οὐδενὸς αἰτίων ὡς ἁπάντων 

αἰτίων. αὐτὸς δὲ ὃ ἐνυπνιαστὴς χαὶ ὀνειροπόλος -- ἦν γὰρ ἀμφότερα 43 

- τῆς χενῆς δύξης ὡς μεγίστου χαὶ λαμπροτάτου χαὶ βιωφελεστάτου χτή- 

30 ματος ἐπιδράττεται. διὸ πρῶτον μὲν ἀπ᾽ ὀνειράτων, ἃ νυχτὶ φίλα, τῷ βασι- 

λεῖ τῆς σωματιχῆς χώρας Ἰνωρίζεται, οὐχ ὁπὸ πραγμάτων τηλαυγῶν ἐναρ- 

᾿είας, ἃ πρὸς ἐπίδειξιν ἡμέρας δεῖται. εἶτ᾽ ἐπίτροπος ἢ χηδεμὼν Αἰγύπτου 48 

πάσης ἀναχηρύττεται, ταῖς τιμαῖς τοῦ βασιλέως οἰσόμενος δευτερεῖα, 

ἅπερ ἥττης χαὶ ἀτιμίας ἀφανέστερα χαὶ χαταγελαστότερα παρὰ φρονή- 

25. σε! Ἰράφεται διχαζούσῃ. εἶτα ,χλοιὸν χρυσοῦν“ (θη. 41.41.42), ἀγχόνην 44 

ἐπιφανῆ. χύχλον χαὶ τροχὸν ἀνάγχης ἀτελευτήτου, περιτίθεται --- οὐχ 

ἀχολουϑίαν χαὶ τὸ ἑξῆς ἐν βίῳ χαὶ τὸν εἰρμὸν τῶν τῆς φύσεως πρα- 
ν. ὕ00 Ν. γμάτων, ὡς ἢ Θάμαρ’ οὐ | γὰρ χλοιός, ἀλλὰ δρμίσχος αὐτῆς ὃ χύσμος 

(αοη. 88, 18) ---- χαὶ δαχτύλιον μέντοι βασιλιχόν (θη. 41, 42), δῶρον 

1 οὖν οσοῃϊοῖο 4 τῆς 560]. Μαησ,, ἰάθπη χαὶ ροβὶ ϑαρραλεότητος δι, γο} ϑαρρα- 
λεωτάτης σοηΐ. ὅ. θ. ὕμνον, εὐδαιμονισμὸν Ὁ (τῶν) κατὰ οοῃϊοῖο 

Ἵ συνεχείας (ἀσκήσεως) σομῃ οἰοθαπη, πππιο 58 118. Πα ΌΘῸ σοπη πιὰ μοί συνεχείας ἀ6] 6 ν Ἶ589 

8. ἀνανταγωνίστῳ 50Γρ51: εὐχαταφροντίστω Δ, εὐχαταφόρῳ ὁἑοηϊ. Μϑηρ., ἀχαταφρονήτῳ 

ἐοπἰ οἰ δ 11. 12 ἀντιλοχῶντας ϑβετγίρ5ὶ: ἀντιλοχοῦντας Δα 1 εὐδιχίας 

Μδηρ.: εὐδοχίας ἃ 10 αἰίθγαη τὰ Μαηνσ.: τοῦ 11. 18 αἰτίων, ὧν ὃ᾽ 

οὐχ ἄνευ πάντα οοπίοϊο 21, 22. ἐναργείας Μίαῃιρ.: ἐνεργείας 22 ἐπί- 
σχοποςῦῦ ἢ] χαὶ σοηϊοῖο 2) τῆς τιμῆς εοπὶ. δΜίαηρ. 20 περι- 

τκιϑέναι ἃ 
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(ἄδωρον), πίστιν ἄπιστον, ἐναντιούμενον τῷ δοϑέντι πάλιν τῇ Θάμαρ 

40 ὑπὸ τοῦ βασιλέως τοῦ ὁρῶντος, ᾿Ισραήλ, ᾿Ιούδα. δίδωσι γὰρ οὗτος τῇ 

ψυχῇ σφραγῖδα (θη. 38,18), παάγχαλον δῶρον, διδάσχων ὅτι (6 ϑεὸς) 
ἀσχημάτιστον οὖσαν τὴν τῶν πάντων οὐσίαν ἐσχημάτισε χαὶ ἀτύπωτον 
ἐτύπωσε χαὶ ἄποιον ἐμόρφωσε χαὶ τελειώσας τὸν ὅλον ἐσφράγισε χύσμηον ὁ 

40 εἰχόνι χαὶ ἰδέα, τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ. ἀλλ᾽ ἐχεῖνός γε χαὶ ἐπὶ τὸ δευτε- 
ρεῖον ἄνεισιν ἅρμα (θη. 41, 43) [ἢ] ὑποτυφούμενος ὑπ᾽ αἰώρας φρενῶν 

χαὶ χενοῦ φυσήματος χαὶ σιταρχεῖ (14. 48), τῷ σώματι ϑησαυροφυλα- 

χῶν χαὶ πανταχύϑεν αὐτῷ πορίζων τὰς τροφάς" ἐπιτειχισμὸς δὲ χατὰ 

41 τῆς ψυχῆς βαρὺς οὗτός ἐστι. τῇ δὲ προαιρέσει χαὶ ζηλώσει τοῦ βίου 10 

μαρτυρεῖ χαὶ τοὔνομα οὐχ ἥχιστα᾽ πρόσϑεσις γὰρ ᾿Ιωσὴφ ἑρμηνεύεται. 

χενὴ δὲ δόξα προστίϑησιν ἀεὶ γνησίῳ μὲν τὸ νόϑον, οἰχείῳ δὲ τὸ ἀλλό- 

τριον, ἀληϑεῖ δὲ τὸ ψεῦδος, αὐτάρχει δὲ τὸ πλεονάζον, ζωῇ δὲ ϑρύψιν, 

βίῳ δὲ τῦφον. 

48 (1) Τί δ᾽ ἐστὶν ὃ βούλομαι δηλοῦν, σχόπει. σιτίοις χαὶ ποτοῖς 15 

τρεφύμεϑα, χἄν ἢ εὐτελεστάτη μᾶζα χαὶ ὕδωρ ναματιαῖον. τί οὖν ἣ 

χενὴ δόξα προσεπέϑηχεν ἀμήτων χαὶ μελιπήχτων πεμμάτων Ἰένη μυρία 

χαὶ οἴνων ἀμυϑήτων πολυέργους καὶ παμποιχίλους χράσεις πρὸς ἀπό- 

49 λαυσιν ἡδονῆς μᾶλλον ἢ πρὸς μετουσίαν τροφῆς παρηρτυμένας : πάλιν 

ἡδύσματα πρὸς ἐδωδὴν ἀναγχαῖα γήτεια χαὶ λάχανα χαὶ πολλὰ τῶν 30 

ἀχροδρύων χαὶ ἔτι τυρὸς χαὶ εἴ τι ἄλλο ὁμοιότροπον" εἰ δὲ ϑέλεις, ἐπὶ 

σαρχοβόρων ἀνθρώπων ἰχϑῦς ἔτι χαὶ χρέας πρὸς τούτοις Ἰράφομεν. 

δ0 ἀρ’ οὖν οὐχ αὔταρχες ἣν ἀπανϑραχίσαντας χαὶ αὐτοσχεδίως ὀπτήσαντας 

πυρὶ τρόπον ἡρωιχῶν ὄντως ἀνδρῶν προσφέρεσθαι: ἀλλ οὐχ ἐπὶ ταῦτα 

ὃ γαστρίμαργος μόνον ὁρμᾷ, σύμμαχον δὲ τὴν χενὴν δόξαν λαβὼν χαὶ 35 

Ι ἄδωρον ἀὐά. Μδηρ. τῇ (ν6] τῇ αὐτῇ) 5ογίρβὶ: αὐτῆς Α, αὖ τῇ Μδηγ. 

2. οὗτος] ὁ ϑεὸς δηρ. ὅ. ὁ ϑεὸς δὐαϊαϊ θ. γε βοτίρβὶ: τε ἃ 
 ἣ 860] 8ὶ σὰ) Μδηρ, γ6] ὁ σοηϊοϊο 11 χαὶ] δὲ (ἰῃ ποιὶβ δὴ) ἴδηρ. 

12 ἀληϑεῖ Μδηρ.: ἀληϑέσι οοαὰ. ψευδὲς σοηΐοίο, πἰδὶ ρτϑθίογαβ ἀληϑείᾳ 10 ἢ) 
ἡ Α τί βεγίρϑὶ: εἴ τι Α, ἔτι νοὶ εἰς τί σοῃὶ, Μδηρ. 11 ἀμητῶν ἃ 

Ροβὲ μελιπήχτων ἰοτί. χαὶ ἄλλων διά. (ἀ6 οὔτ. ὃ 217) 20 ἐπωδὴν γὴν 
τεια Μδηρ.: γοητεία Α 9] ἔτι βεγίρβὶ: εἰ Α, οἵη. Μαηρ. 22 ἀνθρώπων 
Ἠόοβο. : ἄνϑρωπος ἃ χρέας} ὄρνεας οοπὶ. δηρ. γράφωμεν σοπίοϊο 
24 ταῦτα ΠΟΘΒΟἢ.: τούτων ἃ 

1 εἴ. ϑορῃ. Αἰδοθὴ θθῦ; ἄδωρα δῶρα. 15---909.1 οἵ. ἰββογίδ ! ομθαὶ τηθδιῃ 

ὍΡΏΠΟ αηὰ ἀἶθ ΚΥπΙβο ἢ} -δἰοίβομῃο Πιδίγ 6" ρ. 18, 34. 85. 16 μᾶζα χαὶ ὕδωρ] 

εἴ. Ερίσατγοα ἐγ, 602. 
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τὸ ἐν αὐτῷ λίχνον πάϑος ἐγείρας ὀψαρτύτας χαὶ τραπεζοποιοὺς εὐδοχί- 

μοὺς τὴν τέχνην ἀναζητεῖ χαὶ περιβλέπεται. οἱ δὲ τὰ χατὰ τῆς ταλαί- ὃ] 
νὴς γαστρὸς ἐχ πολλῶν χρόνων ἀνευρημένα δελέατα ἀναχινήσαντες χαὶ 

χυλῶν ἰδιότητας σχευάσαντές τε χαὶ διαϑέντες ἐν χύσμῳ προσσαίνουσι 
χαὶ τιϑασεύουσι γλῶτταν" εἶτ᾽ εὐθὺς ἀγχιστρεύονται τῶν αἰσθήσεων τὴν 

ἐπιβάϑραν, γεῦσιν, δι᾿ ἧς ἀντ᾽ ἐλευϑέρου δοῦλος ὁ δειπνοϑήρας οὐχ εἰς 

μαχρὰν ἀνεφάνη. τίς 1Ξ μὴν οὐχ οἶδεν, ὅτι ἀμπεχόνη πρὸς τὰς ἀπὸ δ2 

χρυμοῦ | χαὶ ϑάλπους ἐγγινομένας βλάβας τῷ σώματι χατεσχευάσϑη τὸ 

πρῶτον; ἀλεξάνεμος μέν, ὡς οἵ ποιηταί πού φασι, χειμῶνι « « «.- τίς 58 

οὖν τὰς πολυτελεῖς ἁλουργίδας, τίς τὰ διαφανῆ χαὶ λεπτὰ ϑέριστρα, τίς 

τὰς ἀραχνοὐφεϊῖς ἀμπεχόύνας, τίς τὰ ἐπηνϑισμένα ἢ βαφαῖς ἢ πλοχαῖς διὰ τῶν 

βάπτειν ἢ ὑφαίνειν ποιχίλα ἐπισταμένων χαὶ τὴν ἐν ζῳγραφία μίμησιν παρ- 

ευημερούντων δαιδαλεύετα! : τίς; οὐχ ἢ χενὴ δόξα: (8.) ἀλλὰ μὴν χαὶ οἰχίας 

διὰ τὰς αὐτὰς ἐδέησεν ἡμῖν αἰτίας, χαὶ ὅπως μὴ πρὸς ϑηρίων ἢ ϑηριωδε- 

στάτων τὰς φύσεις ἀνθρώπων ἐπιτρεχόντων βλαπτώμεϑα. τί οὖν τὰ μὲν 

ἐδάφη χαὶ τοὺς τοίχους πολυτελέσι λίϑοις διαχοσμοῦμεν ; τί δὲ ᾿Ασίαν χαὶ 

Λιβύην χαὶ πᾶσαν Εὐρώπην χαὶ τὰς νήσους ἐπερχύμεϑα, χίονας ἀριστίν- 

ὃην ἐπιλελεγμένους χαὶ ἐπιστυλίδας ἐρευνῶντες; τί δὲ περὶ Δωρίους καὶ δ 

᾿Ιωνιχὰς χαὶ Κορινθιαχὰς γλυφὰς χαὶ ὅσα οἱ ἐντρυφῶντες (τοῖς χαϑεστ)ῶσι 

νόμοις προσεξεῦρον σπουδάζομέν τε χαὶ φιλοτιμούμεϑα, χιονόχρανα χοσ- 

αοῦντες; τί δὲ χρυσορύφους ἀνδρῶνας χαὶ γυναιχωνίτιδας χατασχευά- 
ζομεν; ἀρ᾽ οὐ διὰ τὴν χενὴν δόξαν; χαὶ μὴν πρός 1ε ὕπνον μαλαχὸν δῦ 

μὲν ἔδαφος αὔταρχες ἣν --- ἐπεὶ χαὶ μέχρι νῦν. τοὺς [Γυμνοσοφιστὰς παρ᾽ 

᾿Ινδοῖς χαμευνεῖν ἐχ παλαιῶν ἐθῶν χατέχει λύγος --- εἰ δὲ μή, στιβὰς 

"4 

38 γοῦν ἐχ λίϑων λογάδων ἢ ξύλων εὐτελῶν πεποιημένη χλίνη. ἀλλὰ γὰρ δ1 

ἐλεφαντόποδες τὰ ἐνήλατα χαὶ χλιντῆρες ὀἡστράχοις πολυτελέσι χαὶ ποιχί- φα Ί Ρ ρ 
λαιῖς χελώναις ἐνδεδεμέναις μετὰ πολλῶν πόνων χαὶ δαπανημάτων ἐν 

3. ἀναχαινίσαντες σοπὶ. Μδηρ. 4 προσαίνουσι ἃ ὃ γλῶτταν {πρῶτον) οοπί. 
Νδηρ. ὃ ἐπὶ βάϑραν ἃ 9. ἀλλ᾽ ἐξάνεμος Α Ἰδοῦπα Ὁ Ϊ 18. ἴδγθ 
Υ̓ΘΓΒῸΒ ἰπ Α, τῷ δὲ ϑέρει ἀναψύχουσα 6. στ. Ξυρρ]εῖ Ἠοοβδἢ. 11 ἀραχνοῦφεῖς Μδῃρ.: 

ἀραχνοφυεῖς ἡ ποιχιλίαις ὁοοηϊ, Μίδηρ. 12 βάπτειν Μδηρ.: ῥάπτειν 
1 οἰχείας ἡ 14, 15 ϑηριωδεστέρων οοπὶ. Δδηρ. 19 ὅσα ἸΙορβοἢ.: ὅσους ἡ 
τοῖς χαϑεστῶσι Βεγὶρδὶ (χαϑεστῶσι ἴδῃ Μίδηρσ,.): ζῶσι ἡ 21 γρυσορρόφους 

22. γε βογῖρβὶ: τε αὶ 20 χαὶ {(χεχοσμηνένοι σοῃΐεῖο χλιντῆρες ΠΌΘΒΟΒ.: 
ἡλιντῆρας ἃ ὩἹ ἐνδεδεμένοι σοηΐ. Μαηρ, 

9 Ηοπι. Οἀ. ξ 539, 
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πολλῷ χρόνῳ χατασχευάζονται, τινὲς δὲ ὁλοάργυροι χαὶ δλόχρυσοι χαὶ 

λιϑοχόλλητοι στρωμναί, ἀνθηροποιχίλοις χαὶ χρυσηπάστοις ὡς πρὸς ἐπί- 

δειξιν χαὶ πομπήν, οὐ τὴν χα ζμέραν χρῆσιν, διαχεχοσμημέναι, ὧν 

58 δημιουργὸς ἢ χενὴ δύξα. - τί δὲ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλαίας ἐχϑλιβομένου χαρ- 

ποῦ πλέον ἔδει ζητεῖν πρὸς ἀλείμματα; χαὶ γὰρ λεαίνει χαὶ χάματον 58 

σώματος λύει χαὶ εὐσαρχίαν ἐμποιεῖ, χἂν εἴ τι χεχαλασμένον εἴη, σφίγγει 

89 πυχνότητι χαὶ οὐδενὸς ἧττον ἑτέρη" ῥώμην χαὶ εὐτονίαν ἐντίθησιν. ἀλλὰ 

γὰρ ἐπετειχίσϑη τοῖς ὠφελοῦσι τὰ ζδέα τῆς χενῆς δόξης ἀλείμματα, εἰς 

ἃ χαὶ μυρεψοὶ πονοῦσι χαὶ χῶραι μεγάλαι συντελοῦσι, Συρία, Βαβυλών, 

00 ᾿Ινδοί, Σχύϑαι, παρ᾽ οἷς αἱ τῶν ἀρωμάτων γενέσεις εἰσί. (9.) πρός γε 10 

μὴν τὸ πίνειν τίνος ἔδει μᾶλλον ἢ τοῦ φύσεως ἐχπώματος ἀχρύτησι 
τέχνης εἰργασμένου; τὸ δὲ ἔχπωμα αἱ ἡμέτεραι χεῖρές | εἰσιν, ἃς εἰς ν. 661 Ν. 

᾿ταὐτό τις συναγαγὼν χαὶ χοιλάνας, εὖ μάλα τῷ στόματι προσϑείς, ἐπι- 

χέοντος ἑτέρου τὸ ποτὸν οὐ μόνον ἄχος τῆς δίψης, ἀλλὰ χαὶ ἄλεχτον 

Ὁ] ἡδονὴν χτᾶται. εἰ δὲ ἔδει πάντως ἑτέρου, τὸ γεωργιχὸν χισσύβιον οὐχ 18 

ἱχανὸν ἦν, ἀλλὰ ἄλλων ἐπιφανῶν τέχνας ἀναζητεῖν ἔδει; τί δὲ ἀργυρῶν 

χαὶ χρυσῶν χυλίχων ἄφϑονηον πλῆϑος χατασχευάζεσθϑαι, εἰ μὴ διὰ τὸν 

φρυαττήμενην μεγάλα τῦφον χαὶ τὴν ἐπ᾽ αἰώρας φορηυμένην χενὴν δόξαν ; 

ΟΣ ὅταν χαὶ στερανοῦσϑαί τινες ἀξιῶσι μὴ δάφνης αηὸὲ χιττοῦ, μὴ ἴων ἣ 

χρίνων ἣ ῥόδου ἢ ϑαλλοῦ συνόλως ἤ τινος ἄνθους εὐώδει στεφάνῳ παρελϑόν- 20 

τες τὰ ϑεοῦ δῶρα, ἃ διὰ τῶν ἐτησίων ὡρῶν ἀναδίδωσι, χρυσοῦς (δ᾽) 

ὑπὲρ χεφαλῆς, βαρύτατον ἄχϑος, αἰωρῶσιν ἐν ἀγορᾷ μέσῃ χαὶ πληϑούσῃ 

χωρὶς αἰδοῦς, ἄλλο τι νομιστέον ἢ ὅτι χενῆς δόξης εἰσὶ δοῦλοι, φάσχον- 

03 τες οὐχ ἐλεύϑεροι μόνον ἀλλὰ χαὶ πολλῶν ἄλλων ἡγεμόνες εἶναι; ἐπι- 

Ι τινὲς} ἔτι ὁοοῃϊοῖο 2 λιϑοκόλλυτοι ἃ ἄνϑεσι ποιχίλοις σοηϊοῖο 

ἀνϑηροποιχίλοις χαὶ χρυσοπάστοις (τἀ. ἰάοπι ἔργοις ὁχ πὶ. 8, Ττί.) Μαηρ, : ἀνθηροποι- 
χίλους καὶ χρυσοπάστους Δ, ἀνϑηροποιχίλοι καὶ χρυσόπαστοι ΠΌΘΒΟΝ. ὃ. ὧν 

Ἰ]οοβοι.: ὡς Α 4. ὃ λιπαροῦ σομϊ. δίαηρσ. 8 ἐπετειχίσϑη Μίαησ.: ἀπετει- 
χίσϑη ἡ 11 ἀχρότητι Μδηρ., ἴοτγί. τϑοῖθ 18. 14 (μὴ) ἐπιχέοντος δησ. 
14 τῆς βοτῖρθ!: τε ἃ 15 κχισσίβιον Α 11 ἄφϑονον Μαηρ.: ἀφϑό- 
νων ἡ χατασχευάζεται οοηΐ. Μδηρ. 18 φορουμένην ΠοδΒ6ἢ.: φορου- 

μένης ἡ 19 χαὶ ὅταν γο] ὅταν δὲ χαὶ οοηϊοῖο. ἰον οὶ 5. δαΐθιη ἰηΐγα 

τλ 1] ΟΣ" Ό118 Ορτιβ οϑί, δὶ ἴσο βου 85 ὅπου γε χαὶ. 55 βογυαίυσγ ἀξιοῦσι, Ἰἴῃ. 339. αἰωροῦσιν 

Ιεσ., ᾿ἴη. 25. οὖὗς τί στεφανοῦσθαί 5Βοτίρ5ὶ: στεφανοῦσι ΛΑ, στεφανοῦνται 

Ἠοδβεῖι. ἀξιῶσι βογῖρ5ὶ: ἀξιοῦσι Δ 20 εἴ τινος ἡ, ἤ τῖνος (ἄλλου) 

ὁοπίοϊο ΡΟβί στεφάνῳ ἀ08, ἀναδεῖσϑαι ΠΟΘΒΟΝ. 21 χρυσοῦ Ποοδοἢ, 

δ᾽ Ποοβοι.: οὐ. ἡ 22 αἰωρῶσιν 5ογῖρ51: ἑωρῶσιν Α., αἰωροῦσιν 
ΠΟοοβοῃ. πληϑούσῃ Μαηρ.: πλήϑους 8 ἄλλο τι βου ρβὶ: ἅτε ἡ, 

(ν. δὰ ᾿ΐη, 19) 



ΠΕ ΒΟΜΝΙΙΒ ΨΙΒΕΚΊῚΤ 209 

λείψει μ5 ἢ ἡμέρα τὰς διαφϑορὰς τοῦ ἀνθρωπείου βίου διεξιόντα. χαίτοι 

τί δεῖ μαχρηγορεῖν; τίς γὰρ αὐτῶν ἀνήχοός ἐστι, τίς δὲ οὐ ϑεατής: τίς μ ᾽ Ί ᾽ 151 

μὲν οὖν οὐ τρίβων χαὶ ἐθάς: ὥστε παγχάλως προσϑήχην τὸν ἀτυφίας 

ἐν ἐχϑρόν, τύφου δ᾽ ἑταῖρον ὠνόμασεν ὃ ἱερὸς λύγος. χαϑάπερ γὰρ 64 μὲν ἔχῦρον, τῦφο ρὸν ὠνοι ὃ ἱερὸς λόγος. χ ερ γὰρ 
- " 

τοῖς δένδρεσιν ἐπιφύονται βλάσται περισσαΐ, μεγάλαι τῶν γνησίων λῶβαι, σι 

ἃς χαϑαίρουσι χαὶ ἀποτέμνουσι προνοίᾳ τῶν ἀναγχαίων οἱ γεωργοῦντες, 

οὕτω τῷ ἀληϑεῖ χαὶ ἀτύφῳ βίῳ παρανέβλαστεν ὁ χατεψευσμένος χαὶ 

τετυφωμένος, οὗ μέχρι ταύτης τῆς ἡμέρας οὐδεὶς εὕρηται γεωργὸς ὃς 

τὴν βλαβερὰν ἐπίφυσιν αὐταῖς ῥίζαις ἀπέχοψε. τοιγαροῦν εἰδότες οἱ θῦ 

10 φρονήσεως ἀσχηταὶ τὸ χατάπλαστον τοῦτ᾽ αἰσϑήσει πρῶτην, (εἶταν δια- 

γοίχᾳ μεταδιώχοντα ἄντιχρυς ἐχβοῶσι: οϑηρίον πονηρὸν ἥρπασε χαὶ 

χατέφαγεν ᾿Ιωσήφ΄“ (6 οη. 51, 33). αλλ οὐ ϑηρίον ἐξηγριωμένον ὧν ὃ θ0 

πολυπλοχώτατος τῶν πεφυρμένων ἀνθρώπων τυφοπλαστηϑεὶς βίος, οὗ 

πλεονεξία χαὶ πανουργία σοφαὶ δημιουργοί, τοὺς προσιόντας ἅπαντας 

15. εὐωχεῖται; τοιγάρτοι χαὶ ἔτι ζῶσιν αὐτοῖς ὡς νεχροῖς προτεϑήσεται 

πένϑος, αξίαν ὀλοφύρσεως χαὶ ϑρήνων χαρπουμένοις ζωήν: ἐπεὶ χαὶ 

᾿Ιαχὼβ τὸν ᾿Ιωσὴφ ἔτι ζῶντα πενϑεῖ. αλλ οὐ Μωυσῆς ἐάσει τοὺς 07 
περὶ Ναδὰβ ἱεροὺς λόγους πενϑεῖσϑαι (1μ6ν. 10, 0)" οὐ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίου 

πονηροῦ ϑηρὸς ἁρπασϑέντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ ῥιπὴς ἀσβέστου χαὶ ἀϑανάτου ̓  

30 φέγγους ἀνελήφϑησαν, ὅτι τὴν ἔνϑερμον χαὶ διάπυρον χαὶ σαρχῶν ἀνα- 

ρ. 068 Ν. λωτιχὴν χαὶ ὀξυχίνητον πρὸς τὴν [ εὐσέβειαν σπουδήν, ἣ γενέσεως μέν 

ἐστιν ἀλλοτρία, ϑεοῦ δὲ οἰχεία, τὸν μελλητὴν ὄχνον ἐχποδὼν ἀνελόντες, 

εὐαγῶς χαϑιέρωσαν, οὐ ὃ: ἀναβαϑμῶν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐλϑόντες --- 

ἀπείρηται γὰρ νόμῳ. ---, ἀλλὰ δεξιῷ πνεύματι ἐπουρίσαντες χαὶ ἄχρι 

85 τῶν οὐρανοῦ περιόδων παραπεμφϑέντες, θυσίας ὁλοχαύτου χαὶ ὁλοχάρπου 

1 διαφϑορὰς βογῖρβὶ : διαφορὰς 8. ἐϑάς Πορβολ.: ἔϑος 4 ἑταῖρον 
Ηοοβοἢ.: ἕτερον ἡ θ χαϑαιροῦσι ἐομΐ. Οὐδ. 564. νι ἐθ ἀρτίς. ὃ 10 
1 παρανέβλαστεν 5ογρ8᾽: παρανέβλαψεν Δ 9. ἐπὶ φύσιν 10 {τὸν 
ἀδελφὸν) τὸ σοηΐοῖο κατάπλαστον ΒοΥίρδὶ: χατάπλειστον Ἀ, ἄπληστον (οἴη. τοῦτο) 

οοηΐ, Μδησ, εἶτα δἰ. Μαησ,, ρῥγαθβίαϊι ἰοτγὶ, αὐτόν, εἴτα καὶ 11 μετα- 

διώχοντα βογίρβὶ: μεταδιώχοντες ἡ, μεταδιώχοντας οσοπὶ. Ναηρ. 12 ὧν ΠΠΟΘ56}.: 

ὄν Α 19 τυφοπλαστηϑεὶς 5ογίρβὶ: τύφω βλαστηϑεὶς Α οὗ Μαδηρ.: οὗ ἡ 

10 προτεϑήσεται βογίρ5ὶ: προστεθήσεται ιτ0 ἀξίαν Ἠοοβοι.: ἄξιον ἡ 

χαρπουμένοις ΠΌΘΒΟΠ.: καρπούμενοι ἃ 11 Μωσῆς α 18 Ναδὰβ Μαῃρ.: 

᾿Αδὰμ Δ ἀγρίου {χαὶδ σομίοῖο 20 τὴν Μδηρ.: τε ἃ 
21 σπουδήν Νίαηρ.: σπουδῆς ἢ ἨοθβοΒ.: ἢ Α 22 μελλητὴν Βογίρϑ5ὶ: 

μὲν δὴ 29 ἀναβασμῶν 24. ἐπουρίσαντες Π}οθ86}).: ἀπουρίσαντες Δ, 

ἐπουρισϑέντες Μαῃρ., ἰοτί. τϑοῖθ 



21Ὸ ΡΗΙΚΟΝΙΒ 

08 τρόπον εἰς αἰϑερίους αὐγὰς ἀναλυϑέντεςς (10.) ἀποχοπτέον οὖν, ὦ 

ψυχὴ πειϑαρχοῦσα τῷ διδάσχοντι, τὴν σεαυτῆς χεῖρα καὶ δύναμιν, ἐπει- 

δὰν ἄρξηται τῶν γεννητιχῶν ἢ γενέσεως ἢ ἀνθρωπείων σπουδασμάτων 

09 ἐπιλαμβάνεσθαι. πολλάχις γὰρ ὕφ᾽ «αὶ α΄ προσαψαμένην τῶν διδύμων 

χεῖρα ἀποχόπτειν (Πουΐ. 25, 11. 12), πρῶτον μὲν ὅτι ἐδεξιώσατο ἣν ὅ 

ἐχϑαίρειν ἐχρῆν ἡδονήν, δεύτερον δὲ ὅτι παρ᾽ ἣμᾶς τὸ σπείρειν ἐνό- 

τὸ μισεν, εἶϑ᾽ ὅτι τῷ γενομένῳ τὴν τοῦ ποιοῦντος ἀνέϑηχε δύναμιν. οὐχ 

ὁρᾷς, ὅτι ὁ γήινος ὄγχος, ᾿Αδάμ, ὅταν ἅψηται τοῦ διδύμου ξύλου (θη. 3, 
9), ϑνήσχει, δυάδα τιμήσας πρὸ μονάδος χαὶ τὸ γενόμενον πρὸ τοῦ 

πεποιηχότος ἐχϑαυμάσας; ἀλλὰ σύ 1ε τοῦ μὲν χαπνοῦ χαὶ χύματος 10 

ἐχτὸς βαῖνε χαὶ τὰς χαταγελάστους τοῦ ϑνητοῦ βίου σπουδὰς ὡς τὴν 

φοβερὰν ἐχείνην χάρυβδιν ἀποδίδρασχε χαὶ μηδὲ ἄχρῳ, τὸ τοῦ λόγου 

11 δὴ τοῦτο, δαχτύλῳ ψαύσῃς. ἐπειδὰν δὲ ταῖς ἱεραῖς ἐπαποδύσῃ λειτουρ- 

γίαις, ὅλην τὴν χεῖρα χαὶ δύναμιν εὐρύνασα εὖ μάλα τῶν παιδείας χαὶ 

σοφίας ϑεωρημάτων ἐπίδραξαι. χαὶ γὰρ πρόσταξίς ἐστι τοιαύτη: .,ἐὰν 15 

ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον ἢ ϑυσίαν, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον,“ εἶτ᾽ ἐπι- 

φέρει" οηχαὶ δραξάμενος πλήρη τὴν ὃδράχα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ 

ἐλαίῳ χαὶ παντὶ τῷ λιβάνῳ ἐπιϑήσει τὸ μνημόσυνον ἐπὶ τὸ ϑυσιαστή- 
ΤΏ ριον“ (μον. 2,1. 2). ἀρ οὐ παγχάλως ψυχὴν εἶπεν ἀσώματον τὴν 

μέλλουσαν ἱερουργεῖν, ἀλλ᾿ οὐ τὸν δίδυμον ἐχ ϑνητοῦ χαὶ ἀϑανάτου 20 

συνεστῶτα ὄγχον; τὸ γὰρ εὐχόμενον, τὸ εὐχάριστον, τὸ ϑυσίας ἀμώμους 

τῷ ἀληϑῶς ἀνάγον ἕν μόνον ἦν ἄρα, ἢ ψυχή. τίς οὖν ἢ ψυχῆς ἀσω- 

μάτου ϑυσία; τίς ἢ σεμίδαλις, ἐχχεχαϑαρμένης ταῖς παιδείας ὑποθήχαις 

Ἰνώμης σύμβολον, τροφὴν ἄνοσον χαὶ ζωὴν ἀνυπαίτιον ποιεῖν ἱχανῆς:; 

τά ἀφ᾽ ἧς δραξάμενον τὸν ἱερέα ὅλῃ τῇ ὃραχί, τὸ δ᾽ ἐστὶ πάσαις ταῖς 25 

1 ἀναλυϑέντας Α 2 σεαυτῆς Ἠοθϑοδ.: γε αὐτῆς ὃ ἣ γενέσεως σογγαρίαπι 

γἱὰ. 4 ᾿ἰδουὴηᾶ 230---ἶὔὸ 1{π|,|Α; οἵ. [)ὴ6. Βρθα. Ἰορ. ΠΠ] σδρ. 91. 82 (11 3238, 329 Μ.), ὑφη- 

γεῖται βυρ0}. Μδῃηρ., 564. ρ΄ υγα ἀδϑαηί, προσαψαμένην ΠοΘΒΟἢ.: προσαψαμένων 

Ἵ γενομένω Δ (ο ἴῃ Γ88.): γεννωμένῳ Υὶ ἀνέϑηχε Ναῃρ.: ἐνέϑηχε Α 

12 τὸ βοουπάυπι ΟΟἰο! τα Μάηρ.: τῷ ἃ 18 δὴ 5ογίρβι: ποδὲ ἃ (Ὧη δήπου ἢ) 

τοῦτο Α: τῷν 10 ἣ [οτί. 560]. (οι. .Χ Χ) 18 πάντα τὸν λίβανον 6 

ΤΧΧ οοἠΐ. Μαηρς. ἐπιϑήσει οχΧ ΧΧ Μδηρ.: ἐπιτίϑησι Α, 864. ν. Ρ. 197,17 
(αὐτῆς) ἐπὶ σοπϊοῖο (εἴ. δὰ ρΡ. 191,17) 20 ἱερουργεῖν Μδηρ,: ἱερουργίαν ἡ 
21 εὐχαριστοῦν Μαῃρ. ἀμώμους Ηοθδβο!.: ἀμώμου ἃ 20 ἢ Μαυρ.: ἡ 

ἐχχεχαϑαρμένης Μίαηρ.: ἐχχεχαϑαρμένη παιδείας ΗόΘΒ0}.: παιδείαις Α 
20 δραξάμενον βογῖρδὶ : δραξάμενος ἡ τὸν ἱερέα Α: ὁ ἱερεὺς Υ 

10. 11 Ποιι. Οἁ. μ 919. 
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διανοίας λαβαῖς, πλήρη τὴν ὅλην ψυχὴν εἰλιχρινεστάτων χαὶ χαϑαρω- 

τάτων δογμάτων γενομένην αὐτὴν ὡς ἱερεῖον τὸ χάλλιστον ἀνάγειν προσ- 

τέταχται, πίονα χαὶ λιπῶσαν, ϑείῳ φωτὶ χαίρουσαν χαὶ ταῖς ἀπὸ διχαι- 

οσύνης χαὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἀναδιδομέναις χαταπνεομένην αὔραις, ὡς 

5. εὐωδέστατον χαὶ προσηνέστατον ἀεὶ χαρποῦσϑαι βίον: τὸ γὰρ ἔλαιον χαὶ 

Ρ. 069 Μ. ὁ | λιβανωτός, ὧν ἐπιδράττεται σὺν τοῖς λευχοπύροις ὃ ἱερεύς, ταῦτα 

αἰνίττεται. (11). διὰ τοῦτο χαὶ Μωυσῆς ἐξαίρετον ἑορτὴν ἀνέϑηχε τῷ τὸ 

δράγματι, πλὴν οὐ παντί, ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἱερᾶς γῆς. οὗταν“ γάρ 

φησιν οεἰσέλϑητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, χαὶ ϑερίζητε τὸν 

10 ϑερισμὸν αὐτῆς, οἴσετε δράγματα ἀπαρχὴν τοῦ ϑερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν 

ἱερέα“ (μον. 28, 10), τὸ δέ ἐστιν: ὅταν εἰσέλθῃς, ὦ διάνοια, εἰς τὴν τῦ 

ἀρετῆς χώραν, ἣν ἐμπρεπὲς μόνῳ δωρεῖσθαι ϑεῷ, τὴν εὔβοτον, τὴν 

εὔγειον, τὴν χαρποφόρον, εἶτα οἰχεῖα [εἴ γε] σπείρασ᾽ ἀγαϑὰ ϑερίζῃς 

αὐξηϑέντα ὑπὸ τοῦ τελεσφόρου, ἡ πρότερον οἴχαδε συγχομίσῃς., τουτ- 
15 ἔστι μὴ ἀναϑῇς μηδ᾽ ἐπιγράψῃς σεαυτῇ τὴν τῶν περιγινομένων αἰτίαν, 

ἢ ἀπάρξασθαι τῷ πλουτάρχῳ χαὶ τὰ πλουτιστήρια ἔργα ἐπιτηδεύειν 

ἀναπείϑοντι. χαὶ λέγεται οωτὴν ἀπαρχὴν τοῦ ϑερισμοῦ ὑμῶν“ αὐτῶν, 71 

ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς γῆς, προσφέρειν, ἵνα ἀμῶμεν χαὶ ϑερίζωμεν ἑαυτοῖς, 

πάνϑ᾽ ὅσα χαλὰ χαὶ τρόφιμα χαὶ σπουδαῖα βλαστήματα χαϑιεροῦντες. 

90 (12.) ᾿Αλλ ὅ γε τῶν ἐνυπνίων μύστης ὁμοῦ χαὶ μυσταγωγὸς τ 

ϑαρρεῖ λέγειν, ὅτι ἀνέστη τὸ αὐτοῦ δράγμα χαὶ ὠρϑώϑη (ἄφη. 81, 1). 

τῷ γὰρ ὄντι χαϑάπερ οἱ γαῦροι τῶν ἵππων τὸν αὐχένα μετέωρον ἐξά- 

ρᾶντες, ὅσοι ϑιασῶται τῆς χενῆς δύξης εἰσίν, ἐπάνω πάντων ἑαυτοὺς 

ἱδρύουσι, πόλεων, νόμων, ἐϑῶν πατρίων, τῶν παρ᾽ ἑχάστοις πραγμάτων" 

25 εἶτα ἀπὸ δημαγωγίας ἐπὶ δημαρχίαν βαδίζοντες χαὶ τὰ μὲν τῶν πλησίον 

χαταβάλλοντες, τὰ δὲ οἰχεῖα διανιστάντες χαὶ παγίως ὀρϑοῦντες, ὅσα 

ἐλεύϑερα χαὶ ἀδούλωτα φύσει φρονήματα, χαὶ ταῦϑ᾽ ὑπαάγεσϑαι μηχα- 

νῶνται. διὸ προστίϑησι" περιστραφέντα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν προσε- 80 

χύνησαν τὸ ἐμὸν δράγμα“ (ἰ014.). τέϑηπε γὰρ ὃ μὲν αἰδοῦς ἐραστὴς 
80 τὸν σχληραύχενα, ὃ δὲ εὐλαβὴς τὸν αὐθάδη, ὃ δὲ ἰσότητα τιμῶν τὸν 

τ9 - 

1 διανοίας ΗοΘ86ἢ.: διανοίαις ἡ λάβαις 2 ἱερείων σοηϊοῖο 
9. χαίρουσαν Μίδηρ.: χαίρουσι Α 6 ἱερεύς Ηορβοῦ.: ἱερός Α 18 εἴ γε Βρο)υβὶ 

(σύ γεῦ), ἔργα οοηϊ. Οὐμ σπείρας Α, σπείρασα ν 18 ἀναϑεὶς ἃ μηδ᾽ 
Ηοοβοῆ.: μὴ ἃ 10 πλουτοφόρῳ χαὶ τὰ πλούτου ποριστιχὰ ἔργα οοπίοϊο 
11 λέγετε α ἡμῶν ΡΘΓ θγγογθπὶ Ἠοθβοῇ, 18 ἑαυτούς σοπῖοῖο 21 ϑαρρεῖ 

Οοδη: ϑαρσεῖ Α 24. προσταγμάτων γο] διαταγμάτων οομϊ. Μαηρ. 90 δια- 

νιστάντες Μδηρ.: διαναστάντες ἡ 21 αἱῖ. καὶ 860]. οἴη 80. 311,1 ἰσότητα οἱ 

ἄνισον ίδηρ.: ὁσιότητα οἱ ἀνόσιον 
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81 ἑαυτῷ τε χαὶ ἄλλοις ἄνισον. χαὶ μήποτ᾽ εἰχύότως: ἅτε γὰρ ϑεωρὸς ὧν 

οὐ μόνον τοῦ ἀνθρωπείου βίου ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν χύσμῳ συμπάντων ὃ 

ἀστεῖος οἷδεν ὅσον εἴωϑε πνεῖν ἀνάγχη. τύχη, χαιρός, βία, δυναστεία, 

χαὶ ὅσας ὑποϑέσεις χαὶ ἡλίχας εὐπραγίας ἀπνευστὶ δραμούσας ἄχρις 

82 οὐρανοῦ χατέσεισαν χαὶ χατέρραξαν. ὥστε ἀναγχαίως εὐλάβειαν ἐπασπι- ὅ 

δήσεται, τοῦ μηδὲν ἐξ ἐπιδρομῆς δεινὸν παϑεῖν συγγενὲς φυλαχτήριον" ὃ 

88 γάρ, οἶμαι, πρὸς πόλιν τεῖχος, τοῦτ᾽ εὐλάβεια πρὸς ἕχαστον. ἄρ᾽ οὖν 

οὐ παραπαίουσι χαὶ μεμήνασιν ὅση! παρρησίαν ἄχαιρον σπουδάζουσιν 

ἐπιδείχνυσθαι, βασιλεῦσι χαὶ τυράννοις ἔστιν ὅτε λέγειν τε χαὶ ποιεῖν 

ἐναντία τολμῶντες, οὐχ αἰσθανόμενοι, ὅτι (οὖ) τοὺς αὐχένας μόνον 10 

ὥσπερ τὰ ὕρέμματα ὑπεζεύχϑησαν, ἀλλ όλα τὰ σώματα χαὶ τὰς 

] ψυχὰς γύναιά τε χαὶ τέχνα χαὶ γονεῖς χαὶ τὴν ἄλλων ἑταίρων (χαὶν ν. 610 Μ. 

συγγενῶν πολυάνϑρωπον οἰχειότητα χαὶ χοινωνίαν ἐχδέδενται, χαὶ ἔξεστι 

τῷ ἡνιόχῳ χαὶ ἐπόχῳ μετὰ πάσης εὐμαρείας χεντεῖν, ἐλαύνειν, ἐπέχειν, 

84 ἀναχαιτίζειν, ἅττ᾽ ἄν ἐθελήσῃ μιχρὰ χαὶ μείζω διατιϑέναι; τοιγαροῦν 1ὅ 

στιζόμενοι χαὶ μαστιγούμενοι χαὶ ἀχρωτηριαζόμενοι χαὶ ὅσα πρὸ τοῦ 

ϑανάτου χαλεπὰ πάντα ὠμῶς χαὶ ἀνηλεῶς αϑρόα ὑπομένοντες, ἀπαχϑέν- 

80 τες ἐπὶ πᾶσι ϑνήσχουσι. (13.) ταῦτ᾽ ἐστὶ τῆς ἀχαίρου παρρησίας τὰ 

᾿ς ἐπίχειρα, οὐ παρρησίας παρά γε εὖ φρονοῦσι χριταῖς, ἀλλ᾽ εὐηϑείας χαὶ 

φρενοβλαβείας χαὶ μελαγχολίας ἀνιάτου γέμοντα. τί λέγεις; χειμῶνα 30 

τις ὁρῶν ἀχμάζοντα χαὶ βαρὺ πνεῦμα ἐναντίον χαὶ λαίλαπα χαταιγίζου- 

σαν χαὶ χυματούμενον πέλαγος, ἐνορμίζεσθϑαι δέον, ἐξορμίζεται χαὶ ἐξανά- 

80 γεται; τίς ἢ χυβερνήτης ἢ ναύχληρος οὕτω ποτὲ ἐμεϑύσϑη χαὶ παρῴ- 

νησεν, (ὡς) ὅσων εἶπον χατασχηψάντων ἐθελῆσαι πλεῖν, ἵνα ὑπέραντλος 

ἄνωθεν ἐπιχυϑείσης τῆς ϑαλάσσης ἢ ναῦς γενομένη πλωτῆρσιν αὐτοῖς 35 

ἐγχαταποϑῇ; τῷ γὰρ βουλομένῳ πλεῖν ἀχινδύνως εὔδιον πνεῦμα οὔριόν 

8. ποιεῖν οσοηΐ. Μαην. 4 ἡλιακὰς α εὐπραγίαι οἱ δραμοῦσαι ἑοοηϊ. 

Μαῃρ. ὃ. ὃ ἐπασπιδήσεται ΔΑ: ἐπασπισϑήσεσθαι σοπὶ. ᾿Ιοό56ἢ., ἐπασπιδώσεται 
Μαῃρ., ἐπισπάσεται (Ξ6. σύμμαχον, 515. Βδορίιι5. ῬὮ]]0) σοπίοῖο, ἐπασχηϑήσεται σοπὶ. 
[}1Π} 8. ἄκαιρον Μδῃρ. (οἵ. ἃ 85): ἄπειρον Α 10. οὐχ] οὐδὲ οοηΐ. αηρ. 

αἰσϑανόμενοι βογὶρδὶ: αἰσϑάνονται Α, αιιοά 5ογγαγὶ ΠΟ Ροΐοβί, ηἰδὶ γὰρ δὐἀδα8 

οὗ αὐ. ΠΌΘΒοΝ. 12 ἑταίρων καὶ Ναηρ.: ἑτέρων 18 ἐχδίδονται 
(ἐχδέδονται ) οουΐ, δίαηρ, 14 ἐπόχῳ Μδηρ.: ἐπ᾽ ὥμω ἃ 18 ἐστὶ Μδῃρ.: 
ἐπὶ α 19. (μᾶλλον), ἀλλ᾽ σοῃϊεῖο 20 (ἢ) τί σομϊοῖο 21 τίς Αν, βορὰ νυ. 

ν. 319,1 ἐναντιούμενον σοπϊοῖο 28. (εἴ τις Μαηρ. 34 ὡς Ββετίρ5βὶ: ἵνα Δ, 

αασὰ ἰταπβροβαΐ ροξὲ πλεῖν. οἱ ἁΠαυἱὰ νοοὶβ ἵνα τοβίαγο υἱἀθίυγ ἴῃ σοττγαρίοία πλὺ- 

νεῖν ἐθελῆσαι βογρδὶ (εἴ, Μδηρ.:) ἐθελήση Δ, ἐθελούση ν ὅσον α 
πλεῖν ΠοΘΒο.: πλύνειν Δ, παν χαὶ δαὰἀ. ΠΟΘΞΟΝ, ἵνα] ν. πιοάο δάποίδία 

20 ζᾶμα) πλωτῆρσιν οοἠϊ. ΠΌΘΒΕΙΝ. 20 συγχατεπόϑη οοηΐ. Μαηρ. 
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τε χαὶ λεῖον ἀναμένειν ἐξῆν. τί δέ: ἄρχτον τις (ἢ σῦν ἀγριον ἣ) 81 

λέοντα μετὰ συρμοῦ ϑεασάμενος ἐπιόντα, πραῦναι χαὶ τιϑασεῦ- 

σαι δέον, ἐξαγριαίνει χαὶ ἀνερεδίζει, ὅπως ϑοίναν χαὶ εὐωχίαν ὧμωη- 
βόροις ἀνηλεξστάτοις εὐτρεπίσῃ ξαυτόν; εἰ μὴ χαὶ φαλαγγίοις χαὶ ἀσπίσι 858 

δ ταῖς Αἰγυπτίαις χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα τὸν φϑορηποιὸν ἰὼν (ἐπιφέρετα 
“κἊΕἋν " " ΄ ΄ "» ΄ - - »»" - 

οὐδενὶ λυσιτελὲς ἀνθίστασθαι, θάνατον ἀπαραίτητον τοῖς ἅποξ δηχϑεῖσιν 

ἐπάγουσιν: ἀγαπητὸν Ἰὰρ χατεπάδοντας χαὶ χειροήθη ποιοῦντας μηδὲν 
" "». .» Ἁ ᾿ -  » Ψ , ᾿» ΄ - ἀπ᾿ αὐτῶν δεινὴν παϑεῖν. εἶτ᾽ οὐχ εἰσιν ἀνθρωποί τινες συῶν, φα- 89 

λαγγχίων. ἀσπίδων ἀγριώτεροι χαὶ ἐπιβουλότεροι; ὧν τὸ ἐπίβουλον χαὶ 

10 δυσμενὲς ἀμήχανην ἑτέρως ἢ τιϑασείαι: χαὶ υὑειλῆμασι χρωμένους 

διεχδῦναι. τοιγάρτοι ὁ σοφὸς ᾿Αβραὰμ τοὺς υἱοὺς τοῦ Χὲτ --- ἕρμη- 

γεύονται δὲ ἐξιστάντες ---ο προσχυνήσε! (θη. 23, 1). τῶν χαιρῶν 

τοῦτο δρᾶν ἀναπειϑόντων. οὐ γὰρ τιμῶν γΞ τοὺς ἐχ φύσεως χαὶ γένους 90 
" Σ - δ. "» : ΨτῸ -« .-“ ὸ ὦ: δι δ γ  ΡῸ » »» 

χαὶ ἐθῶν ἐχϑροὺς λογισμοῦ, οἱ τὸ τῆς ψυχῆς νόμισμα, παιδείαν, ἐξιστάν- 

1 τες χαὶ χαταχερματίζηντες οἰχτρῶς ἀναλίσχουσιν, ἐπὶ τὸ προσχυνεῖν ἤλϑεν, 

ἀλλὰ τὸ παρὸν χράτος αὐτῶν χαὶ τὴν δυσάλωτην ἰσχὺν δεδιὼς χαὶ 

φυλαττόμενος ἐρεθίζειν, μέγα χαὶ ἐχυρὸν χτῆμα χαὶ ἀγώνισμα ἀρετῆς. 

Ν. σοφῶν ψυχῶν ἄριστον ἐνδιαίτημα, τὸ διπλοῦν σπήλαιον. [ ὃ μαχόμενον 

μὲν χαὶ πολεμοῦντα οὐχ ἐνῆν. ὑπερχόμενον ὃὲ χαὶ ϑεραπεύοντα τῷ 

Ξ λόγῳ, χομιεῖται. τί δέ; οὐχὶ χαὶ ἡμεῖς, ὅταν ἐν ἀγορᾷ διχτρίβωμεν, 9] 

εἰώϑαμεν ἐξίστασθαι μὲν τοῖς ἄρχουσιν, ἐξίστασθαι δὲ χαὶ τοῖς ὑποζυ- 

τοις; αλλ ἀπ᾿ ἐναντίας γνώμης χαὶ οὐχὶ τῆς αὐτῆς" τοῖς μὲν γὰρ 

ἄρχουσιν ἐν τιμῇ, τοῖς δὲ ὑποζυγίοις διὰ φόβον τοῦ μηδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν 

εἰς ἡμᾶς νεωτερισϑῆναι. χαὶ διδόντων μὲν τῶν χαιρῶν ἐπιτιϑεμένηυς 92 

35 τὴν τῶν ἐχϑρῶν βίαν χαλὸν χαταλῦσαι. μὴ ἐπιτρεπόντων δὲ ἀσφα- 

λὲς; ἡσυχάσαι, βουλομένοις δέ τιν᾽ ὠφέλειαν εὑρίσχεσθαι παρ᾽ αὐτῶν 

ἁρμόττον τιϑασεῦσαι. . 

1 ἄρχτον δηῃρ.: ἄρχον ἃ τίς Α 1. 3 Ἰδσῦπα 8---ἕ. Ππ|| ἴῃ ΑΙ: βυρρίονῖε ΟὍΒη, 

50] πη ἢ ἰᾶπὶ αὐ, ΠΌΘΟΝ, 4. ἀνηλεεστάτοις Μαῃρ,.: ἀνηλεεστάτην ἡ ὃ ὅσα 

Ηοοβοι.: ὅσοι ἡ ἐπιφέρεται ὀδοῦσιν (06 5υῦδί. σαγογθ ΡΟΞΒΌΠΙ 8) Βα ρροῖ Μδῃρ., 
ἔχει βυρρ]. Ἠοοβοῆ. ἴ ἐπάγουσιν Δ (οοπΐὶ. λδίαπρο): ἀπάγουσιν ν 19. τοῦτο 

Μδηρ.: τοῦ ἡ οὐ Μαπρ.: ὁ Δ 14. 15. ἐξιστάντες Β05ροοία 11 ἐρε- 
ϑίέζειν Οἰοϊογίαβ:; ἐρυϑριάζειν ΔΛ 18 μοβὶ σπήλαιον αὐά. κομίζεται Μαησ. 

19. οὐ κενὴν ὑπερχύμενον Ναηρ.: ὑπερμαχόμενον Α 20 χομιεῖ- 

ται βογίρβὶ: χομιεῖσϑαι ἡ 94. (οὕτως) καὶ σοηϊοῖϊο 20 τιν᾽ βου ρϑί: 

τὴν α 

11 εἴ. Το. 1 32. (νο]}. ΠῚ ρ. 148,4). 

ῬΗΠοπΐα ὀρότα νοὶ. ΠῚ 18 
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93 (14). Διὸ χαὶ νῦν ἄξιον ἐπαινεῖν τοὺς μὴ ὑποχωροῦντας τῷ τῆς 

χενῆς προστάτῃ δύξης, ἀλλὰ ἀνθισταμένους χαὶ λέγοντας" «ἡ βασιλεύων 

βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν“ (ἄομῃ. 31,8); οὕπω γὰρ ἰσχυχότα ὁρῶσιν αὐτόν, 
οὐχ ὡς φλύγα ωυμένον τε χαὶ λάμποντα ἐν ἀφϑόνῳ ὕλῃ νεμόμενον, 

ἀλλ᾽ ἔθ᾽ ὡς σπινθϑῆρα ἐντυφόμενον, ὀνειρώττοντα δόξαν, οὐχ ἐναργῶς ὃ 

94 ἤδη μετιόντας χρηστὰς γὰρ ἐλπίδας ὑποβάλλουσιν ἑαυτοῖς, ὡσεὶ χαὶ μὴ 

ἁλῶναι δυνησόμξνοι. παρὸ λέγουσι" ημὴ ἐφ᾽ ἡμῖν βασιλεύσεις“; ἴσον 

τῷ ζώντων, ὄντων, ἰσχυόντων, ἐμπνεόντων ἡμῶν οἴει δυναστεύσειν: 

ἀσϑενησάντων μὲν γὰρ ἴσως ἐπιχρατήσεις, ἐρρωμένων δὲ ἐν ὑπηχόου 

9ῦ μοίρᾳ τετάξῃ. χαὶ πέφυχεν οὕτως ἔχειν: ἐπειδὰν μὲν γὰρ ἐν διανοία τὸ 

(2) ὀρϑὸς ἰσχύῃ λόγος, ἣ χενὴ χαταλύεται δύξα, ῥώννυται δὲ ἀσϑενή- 

σαντὴς. ἕως οὖν ἔτι σιῴαν ἔχει τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἢ ψυχὴ χαὶ μηδὲν 

αὐτῆς μέρος ἠχρωτηρίασται, ϑαρρείτω βάλλειν χαὶ τοξεύειν τὸν ἐναντιού- 

μενον τῦφον χαὶ ἐλευϑεροστομείτω φάσχουσα΄ οὔτε βασιλεύσεις οὔτε 

90 χυριξεύσεις (101.) οὔτε ἡμῶν οὔτε ἐφ᾽ ἡμῶν ἑτέρων: ἀλλά σου τὰς 18 

ἐπανατάσεις χαὶ τὰς ἀπειλὰς ἐφόδῳ μιᾷ χαταδραμούμεϑα σὺν τοῖς δορυ- 

φόροις χαὶ ὑπασπισταῖς, φρονήσεως ἐγγόνοις" ἐφ᾽ ὦν λέγεται ὅτι , προσέ- 

ϑεντο μισεῖν αὐτὸν ἕνεχα τῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ χαὶ ἕνεχα τῶν ῥημάτων 

91 αὐτοῦ“ (ἰ014.). ἀλλ οὐ ῥήματα μὲν χαὶ ἐνύπνια πάνϑ᾽ ὅσα ὃ τῦφος 
ἂν εἰδωλοποιῇ, πράγματα δὲ χαὶ σαφεῖς ἐνάργειαι τὰ ὅσα ἐπ᾽ ὀρθὸν βίον 30 

χαὶ λόγον ἀναφέρεται; χαὶ τὰ μὲν μίσους ἅτε χατεψευσμένα, τὰ δὲ φιλίας 

95 ἅτε ἀληϑείας τῆς ἐπεράστου γέμοντα ἐπάξια. μηδεὶς οὖν ἔτι χατηγορεῖν 

ἐπιτολμάτω τῶν τοσούτων τὰς ἀρετὰς ἀνδρῶν ὡς μισανϑρώπου χαὶ μισα- 

δέλφου δεῖγμα ἤϑους ἐχφερόντων, ἀλλὰ μαϑών, ὅτι οὐχ ἄνθρωπος ὃ νῦν 

ἐπιχρινόμενός ἐστιν, ἀλλὰ τῶν ἐν ἑχάστου τῇ ψυχῇ τρόπων ὁ δοξομανὴς 35 

χαὶ φιλύτυφος, ἀποδεχέσϑω τοὺς ἄσπονδον ἔχϑραν χαὶ μῖσος ἀχατάλ- 

λαχτὸν πρὸς | αὐτὸν αἰρομένους χαὶ μηδέποτε τὸν στυγηϑέντα πρὸς ἐχεί- μ. 012 ΜΝ. 

99 νων στερξάτω, γνοὺς ἀχριβῶς, ὅτι οἱ τοιοῦτοι διχασταὶ Ἰνώμης οὐχ ἂν 

ποτε ἐσφάλησαν ὑγιοῦς, ἀλλὰ μαϑόντες χαὶ παιδευϑέντες ἐξ ἀρχῆς τὸν 

3. βασιλεύσης ἰσχυχότα Μάηρσ. : ἐσχηκότα Α 4 οὐδ᾽ ὁσοπίεῖο τε 50Γρ 5]: 

ται Δ, οὐ ν ὃ ἔϑ᾽ ὡς ΠΙόοΚοΒ.: ἔϑος Ὁ ἀρ᾽ σοῃίεῖο ἢ βασιλεύσης ἡ 
8 τῷ δΝαηρ.: τῶν ἡ ὄντων υἱά, (61. ἀιΐϊ ὄντων, ζώντων ἴγ80.. 11 ὁ αὐὰ. 

Οὐ 12 οὖν δηρ.: οὗ 10 ἐπανατάσεις Μαηρ.: ἐπαναστάσεις ἡ 

20 ἐνάργειαι δΜίαηπρ.: ἐνέργειαι 22 ἀδεχάστου σοῃϊοὶϊο 2 ἐπιτολμάτω τῶν 

ΗΠ όβο. : ἐπὶ τολμοτάτων ἡ τοιούτων οοπὶ. Μδηρ. 24. ἐχφαινόντων 

σοῃΐοῖο 95 τῶν Α: ὃ ὧν οοπὶ. δαηρσ. τρόπων 8ογρ5ὶ: τρόπος ἃ 
7 αὐτὸν [Ισοβοῖν.: αὐτοὺς Δ, τοῦτον σοηϊοῖο αἰρομένους β6γρ51: ἐρωμένους Δ, αἱ- 
ρουμένους 1[0686]}᾿. 28 τοιοῦτοι δίδησ.: τοσοῦτοι ἡ 
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ὄντως βασιλέα, τὸν χύριον, προσχυνεῖν τε χαὶ τιμᾶν ἀγαναχτοῦσιν, εἴ τις 

τὴν ϑεοῦ τιμὴν νοσφίζεται χαὶ τοὺς ἱχέτας αὐτοῦ μεταχαλεῖ πρὸς τὴν 

ἰδίαν θεραπείαν. (12.) διὸ ϑαρροῦντες ἐροῦσιν: ομὴ βασιλεύων βασι- 

λεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν“: ἢ ἀγνοεῖς, ὅτι οὐχ ἐσμεν αὐτόνομοι, ἀλλ ὑπὸ ἀϑα- 

5. νάτου βασιλέως, τοῦ μόνου ϑεοῦ, βασιλευόμεϑα; τί δέ; ,οχυριεύων χυ- 

ριξύσξις ἡμῶν“ (θη. 81,8); μὴ γὰρ οὐ δεσποζόμεϑα χαὶ ἔχομέν τε 

χαὶ ἕξομεν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τὸν αὐτὸν χύριον; ᾧ δουλεύοντες οὕτω 

00 

Ἰεγήϑαμεν, ὡς οὐδεὶς ἕτερος ἐπ᾽ ἐλευϑερία" χαὶ γάρ ἐστι τὸ δουλεύειν 

ϑεῷ πάντων ἄριστον, ὅσα ἐν Ἰενέσει τετίμηται. εὐξαίμην ἄν οὖν χαὶ 10] 

10 αὐτὸς δυνηϑῆνα! τοῖς Ἰνωσθεῖσιν ὑπὸ τούτων ἐμμεῖναι βεβαίως “ ὀπτῆρες 

Ἰὰρ χαὶ χατάσχοποι χαὶ ἔφοροι πραγμάτων, οὐ σωμάτων, εἰσὶν ἀχριβο- 

δίχαιοι, πάντα νήφοντες τὸν αἰῶνα, ὡς ὑπὸ μηδενὸς ἔτι τῶν εἰωϑότων 

δελεάζειν ἀπατᾶσθαι. μεϑύω δὲ ἄχρι νῦν ἐγὼ χαὶ ἀσαφείᾳ πολλῇ 102 

χέχρημαι χαὶ βάχτρων χαὶ τῶν ποδηγετησόντων ὥσπερ οἱ τυφλοὶ δέομαι" 

18 σχηριπτομένῳ γὰρ ἐγγένοιτ᾽ ἄν ἴσως μήτε προσπταίειν μήτε ὀλισϑαίνειν. 

εἰ δέ τινες ἀνεξετάστους χαὶ ἀπερισχέπτους εἰδότες ἑαυτοὺς οὐ σπουδά- 108 

ζουσι τοῖς ἐξηταχύσιν ἃ χρὴ πάντα ἀχριβῶς χαὶ περιεσχεμμένως ἀχο- 

λουϑεῖν, ἀγνοοῦντες τὴν ὁδὸν ἐπισταμένοις, ἴστωσαν ὅτι δυσαναπορεύτοις 

βαράϑροις περιπαρέντες οὐδ᾽ ἐπειγόμενοι προελθεῖν ἔτι δυνήσονται. 

30 ἐγὼ δὲ ἐχείνοις, ὅταν μιχρὸν ἀνεϑῶ τῆς μέϑης, οὕτως εἰμὶ ἔνσπονδος, 104 

ὡς τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν χαὶ φίλον εἶναι νομίζειν. χαὶ νῦν οὐδὲν ἧττον 

τὸν ἐνυπνιαστήν, ὅτι γε χαὶ ἐχεῖνοι, προβαλοῦμαι χαὶ στυγήσω: καὶ 

οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἐπὶ τούτῳ μέμψαιτ᾽ ἄν με τῷ τὰς πλειόνων γνώμας 

τε χαὶ ψήφους ἀεὶ νιχᾶν. ἐπειδὰν δὲ πρὸς ἀμείνω βίον μεταβάλῃ χαὶ 10ῦ 

25 μηχέτ᾽ ἐνυπνιάζηται μηδὲ ταῖς χεναῖς τῶν χενοδόξων φαντασίαις ἰλυ- 

σπώμενος χαχηπαϑῇ μηδὲ νύχτα χαὶ σχύτος χαὶ πραγμάτων ἀδήλων 

χαὶ ἀτεχμάρτων συντυχίας ὀνειροπολῇ, περιαναστὰς δὲ ἐχ τοῦ βαϑέος 10 

ὕπνου διατελῇ μὲν ἐγρηγορώς, ἐνάργειαν δὲ πρὸ ἀσαφείας χαὶ πρὸ ψευ- 

δοὺς ὑπολήψεως ἀλήϑειαν καὶ πρὸ νυχτὸς ἡμέραν χαὶ φῶς πρὸ σχότους 

2 ἱχέτας Μαηρ.: οἰχέτας ἡ 3... 4. βασιλεύσης ἡ 9. ροβί τετίμηται ᾿δοι 8 πη 

δίατυϊ Μαηρ, 11 εἰσὶν] ἦσαν εοπὶ. δίαηρ. 11. 12 ἀχριβοδίχαιοι Βετίρδὶ: 

ἀχριβεῖς, δίχαιοι Α 19 ἀσαφία Δα 1ὃ σχηριπτομένῳ ΙΟΘ50}}.: σχ, ἰδ. ὃ ΠΠ| 

μένω ἃ 10. 17 σπουδάζουσι ΠΟΘ56}.: σπου, ἰᾶς. 7 1ι|.ἃ 18 (οἷ ἀγνο- 

οὔντες (τοῖς) σοπίοϊο 19 ἐπειγόμενοι 5οτίρδὶ: ἐπιγινόμενοι Δ, ἐπινηχόμενοι οοηΐ. 

Μαην. 30 ἔνσπονδος Μϑδηρ.: ἔσπονδος Δ, ἔχσπονδος ΗοΘ50}). 2 με τῷ 
ΒΟΓΙρΡΒΙ; μετὰ Α, χατὰ οοηΐϊ. Νίδηρ,., μοι τὸ ν6] μὲ τοῦ ΠῸΟΘΒΟΝ. πλειόνων 5οΓρ5]: 

πλείω ΑΔ, πλείους ν, τῶν νἱὰ. αὐά. 95. 20 ἰἐλυσπώμενος 5ογὶρβὶ (εἰλυσπώμενος 

Υ): εἰἱλησπόμενος 28, 209 ψεύδους α 

185 
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ἀποδέχηται χαὶ τὴν μὲν γυναῖχα τοῦ Αἰγυπτίου, σώματος ἥδηνην, εἰς 

αὐτὴν εἰσελθεῖν χαὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀπολαῦσαι! παραχαλοῦσαν ἀπο- 

στρέφηται (ἄοη. 39,1) διὰ πόϑον ἐγχρατείας [ χαὶ ζῆλον εὐσεβείας ρ. 615 Μ. 

107 ἄλεχτον, ὧν δὲ ἔδοξεν ἀλλοτριωϑῆναι συγγενιχῶν χαὶ πατρῴων ἀγαϑῶν 

μεταποιῆται πάλιν τὸ ἐπιβάλλον ἀρετῆς ξαυτῷ μέρης διχαιῶν ἀνα- ὃ 

χτᾷσϑαι χαὶ ταῖς χατὰ μιχρὸν ἐπανιὼν βελτιώσεσιν ὡς ἐπὶ χορυφῆς 

τοῦ ξαυτοῦ βίου χαὶ τέλους ἱδρυϑεὶς ἀναφϑέγξηται, ὃ παϑὼν ἀχριβῶς 

ἔμαϑεν, ὅτι οτοῦ θεοῦ“ (ἀφη. 80, 109) ἐστιν. ἀλλ᾽ οὐδενὸς ἔτι τῶν εἰς 

108. γένεσιν ἡχύντων αἰσθητοῦ τὸ παράπαν, οἱ μὲν ἀδελφοὶ χαταλλαχτηρίους 

ποιήσονται συμβάσεις, τὸ μῖσος εἰς φιλίαν χαὶ τὸ χαχόνηουν εἰς εὔνοιαν 10 

μεταβαλόντες, ἐγὼ δ᾽ ὁ τούτων ἡπαδὸς --- πείθεσθαι γὰρ ὡς δεσπόταις 

109 οἰχέτης ἔμαϑον --- ἐπαινῶν οὐχ ἐπιλείψω τῆς μετανοίας ἐχεῖνον" εἴ 1Ξ 

χαὶ δίωυσῆς ὁ ἱεροφάντης ἀξιέραστον χαὶ ἀξιομνημήόνευτην οὖσαν αὐτοῦ 

τὴν μετάνοιαν ἐχ φϑορᾶς ἀνασῴζει διὰ συμβόλου τῶν ὀστέων, ἃ χατο- 

ρωρύχϑαι μέχρι τοῦ παντὸς οὐχ ᾧετο δεῖν ἐᾶν (ἐνὺ Αἰγύπτῳ (Εχοά. ιτὉ 

13,19), παγχάλεπον ἡγούμενος, εἴ τι ἤνϑησεν ἢ Ψυχὴ χαλύν, τοῦτ᾽ 

ἐᾷσαι μαρανϑῆναι χαὶ χαταχλυσϑὲν ἀφανισθῆναι πλημμύραις, ἃς ὃ τῶν 

παϑῶν Αἰγύπτιος ποταμός, τὸ σῶμα, διὰ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων ῥέων 

ἐνδελεχῶς ἐχδίδωσιν. 

π0 (16.) Ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν δραγμάτων φανεῖσα ὄψις ἀπὸ γῆς χαὶ διά- 90 

χρισις εἴρηται" τὴν δὲ ἑτέραν χαιρὸς ἤδη σχοπεῖν, χαὶ ὡς ὀνειρηχριτιχῇ 

11 τέχνῃ διαστέλλεται. ,,εἴδεν οὖν φησιν ἐνύπνιον ἕτερον χαὶ διηγήσατο 

τῷ πατρὶ χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ χαὶ εἶπεν" ὥσπερ (2) ἥλιος χαὶ ἢ σελήνη 

χαὶ ἔνδεχα ἀστέρες προσεχύνουν με. χαὶ ἐπετίχλησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ χαὶ 

εἶπε" τί τὸ ἐνύπνιον ὃ ἐνυπνιάσϑης; ἀραά γε ἐλϑόντες ἐλευσόμεθα ἐγὼ χαὶ ἢ 95 

μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σοῦ προσχυνῆσαί σοι ἐπὶ τὴν γῆν; ἐζήλωσαν 

ὃὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοί, ὁ ὃὲ πατὴρ διετήρησε τὸ ῥῆμα“ (6θη. 81,9---11). 

"2 φασὶ τοίνυν οἱ μετεωρολογιχοί, τὸν ζῳδιαχὴὸν χύχλον μέγιστον ὄντα τῶν 

χατ᾽ οὐρανὸν δυοχαίδεχα ζῳδίοις, ἀφ᾽ ὧν χαὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε, 

χατηστερίσϑαι, ἥλιον δὲ χαὶ σελήνην ἀεὶ περὶ αὐτὸν εἰλουμένους ἔχαστον 30 

2 αὐτὴν Μαηρ,: αὐτὸν Δ ὃ μεταποιῆται ΠΟΘΒ6ἢ.: μεταποιῆσαι ἡ ἀρετῆς 

οἵη, Π οοβοΝ. 10 χαχόνουν ἴδηρ.: χαχὴὸν ἡ 19 ἐπαίνων οὐχ ἐπιλήψω Δ 

19 Μωσῆς 15 ἐὰν Δ, ἐν αἰά. Πορκοῇ, 1ῦ πᾶν χαλεπὸν Α 90 ἐπ 

ΒοΙρβὶ: ἀπὸ δραγμάτων Νηρ. : πραγμάτων ἡ γῆς φιηφϑεῖσα) σοηϊοῖο 
(εἴ. 8 0) 21 χαὶ 566}. (ὍΠη ὀνειροχριτιχὴ Α 22. διαστέλλεσϑαι 

σοηὶ. Μαδησ. 95) ὁ αὐά. Μαηρ. Ὁ {τοῦτο ὃ οοπίεϊο, οἵ, ὃ 190 20) ζῳδίοις 

Βογρ5ὶ: ζωδίων Δ, ζωδίων σημείοις σου. Μδηρ. 90 χατηστερεῖσϑαι ἡ 
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διεξέρχεσϑαι τῶν ζῳδίων, οὐχ ἰσοταχεῖς, ἀλλ ἐν ἀριϑμοῖς χαὶ χρόνοις 

ἀνίσοις, τὸν μὲν ἐν ἡμέραις τριάχοντα, τὴν δὲ δωδεχατημορίῳ τούτων 

μάλιστα, ὅπερ ἡμερῶν δυεῖν χαὶ ἡμίσους ἐστίν. ἔδοξεν οὖν ὁ τὴν ϑεό- 113 

πεμπτὴν φαντασίαν ἰδὼν ὑπ᾽ ἀστέρων ἕνδεχα προσχυνεῖσθαι, δωδέχατον 

ὅ συντάττων ἑαυτὸν εἰς τὴν τοῦ ζῳδιαχοῦ συμπλήρωσιν χύχλου. μέμνη- 114 

μαι δὲ χαὶ πρότερόν τινος ἀχηύσας ἀνδρὸς οὐχ ἀμελῶς οὐδὲ ῥαϑύμως 

τῷ μαϑήματι πρησενεχϑέντος, ὅτι οὐχ ἄνθρωποι μόνοι δοξομανοῦσιν, 

ἀλλὰ χαὶ οἱ ἀστέρες χαὶ περὶ πρωτείων ἁμιλλώμενοι διχαιοῦσιν οἵ 

ν. 614. μείζους ἀεὶ πρὸς τῶν ἐλαττόνων δορυφορεῖσϑαι. ταῦτα μὲν οὖν, ὅπως 110 

10 ἄν ἀληϑείας ἢ εἰχαιολογίας ἔχῃ, παρετέον τοῖς μετεωροϑήραις σχοπεῖν. 

λέγομεν δὲ ἡμεῖς, [ὡς] ὅτι ὁ σπουδῆς ἀχρίτου χαὶ φιλονειχίας ἀλόγου 

χαὶ χενῆς δόξης ἐραστής, ἀεὶ φυσώμενος ὑπ᾽ ἀνοίας. οὐ μόνον ἀνθρώ- 

ποὺς ὑπερχύπτειν ἀλλὰ χαὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν ἀξιοῖ. χαὶ νομίζει 110 

μὲν ἑαυτοῦ γάριν τὰ πάντα γεγενῆσθαι, ἀναγχαῖον δ᾽ εἶναι δασμὸν 

15 ἔχαστον ὡς βασιλεῖ φέρειν αὑτῷ, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα. οὐρανόν" χαὶ τοσαύτῃ 

τῆς εὐηϑείας ὑπερβολῇ χρῆται, ὥστε οὐχ ἰσχύει λογίσασϑαι, ὃ χἂν 

παῖς ἄφρων ἐννοηϑείη, ὅτι τεχνίτης οὐδεὶς ἕνεχα μέρους ποτὲ ὅλον, 

ἀλλ᾽. ἕνεχα τοῦ ὅλου μέρος δημιουργεῖ" μέρος δὲ τοῦ παντὸς ἀνϑρωπος, 

ὥστε γεγονὼς εἰς τὸ συμπλήρωμα τοῦ χόσμου διχαίως ἄν αὐτὸς ἐχείνῳ 

30 συντελοίη. (11.) φλυαρίας ὃὲ ἄρα τοσαύτης γέμουσί τινες, ὥστε ἀγα- 117 

ναχτοῦσιν, εἰ μὴ ὃ χύσμος τοῖς βουλήμασιν αὐτῶν ἕποιτο. διὰ τοῦτο 

Ξέρξης μὲν ὁ Περσῶν βασιλεύς, βουλόμενος τοὺς ἐχϑροὺς χαταπλῆξαι, 

μεγαλουργίας ἐπίδειξιν ἐποιεῖτο, χαινουργῶν τὴν φύσιν" ἣν μὲν γὰρ 118 

μετεστοιχείου χαὶ ϑάλατταν, ἀντιδιδοὺς πελάγει μὲν ἥπειρον, ἠπείρῳ 

55 δὲ πέλαγος, τὸν μὲν ᾿Ελλήσποντον ζευγνὺς γεφύραις, ὄρος δὲ τὸν λϑω 

ῥηϊνὺς εἰς βαϑεῖς χόλπους, οἱ πληρούμενοι ϑαλάττης ὃ νέος χαὶ χειρό- 

χμητὸς εὐθὺς πόντος ἦσαν, τὸ παλαιὸν τῆς φύσεως ἐξαλλοιωϑείς" τὰ 119 

1 ἰσοταχεῖς (γ6} ἰσοταχῶς) Ἠοθβοἢ.: ἰσοταχοῦς ἐναρίϑμοις ἃ 2 δ᾽ ἐν 

σοπΐοϊο δωδεχάτην μορίω Α ὃ. ὁ μέμνημαι Ποοβοἢ. : μέμνηται ἃ 

10 ἡ οοτγ. ὁοχ ἡ ἡ εἰχοτολογίας σοπίεῖϊο 11 ὡς Ξοο!υδὶ 14. εἶναι) οἷον οσοηΐ, 

Μδηρ. 1 αὐτῶ 10 χρῆσϑαι, θὰ τ 5. 5.ἃ ἰσχύει Α: 

ἰσχύειν ΠόΘΒοΠ.. 17 οὐδὲ εἷς Α μέρους ΠΟΘΒΟΝ.: μέρος ἡ 19 ὥστε) 

ὃς δὲ ΠΟΘΒΟἢ, γεγονὼς 5βογὶ ρβὶ: γέγονεν Α 30. συντελοίη ΒΓ ρ51: συντελώνη 

Δ, συντελῶν ἡ νι, συντελῶν εἴη οοπὶ. (δα 9] αὑτῶν οοπίοΐο 90 ζευγνὺς 

γεφύραις Ησο80}.: ζευγνύσϑαι φυραῖς ἡ 20 οἱ ἡ 20. 21 γειρύχμητος 5ογΙρβὶ: 
χειρότμητος ἡ 21 τὸ παλαιὸν βογρβὶ: τῷ παλαιῶ Α, τοῦ παλαιοῦ οοηΐ, δδησ. 

21. 978,1 εἴς, Ηρτγοά, ὙΠ] 29)--.94. 89--οκ΄ἶὐτ, Νογάοῃ, Καπδίργοβα Ρ. 988, ὅ80, 
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δὲ περίγεια, ὡς ἐδόχει, ϑαυματουργήσας ἀνέβαινε ταῖς τετολμημέναις 

ἐπινοίαις συνανάγων ἀσέβειαν ἑαυτῷ χαὶ εἰς οὐρανὸν ὁ δύστηνος, ὡς 

τὰ ἀχίνητα χινήσων χαὶ τὸν ϑεῖον στρατὸν χαϑαιρήσων, χαί, τὸ λεγό- 

120 μενον, ἀφ᾽ ἱερᾶς ἤρχετο᾽ τὸν γὰρ ἄριστον τῶν ἐχεῖ, τὸν ἡγεμόνα 

ἡμέρας ἥλιον, ἐτόξευεν, ὥσπερ οὐχ αὐτὸς ἀφανεῖ βέλει φρενοβλαβείας 9 

τιτρωσχύμενος οὐ ἀόνον διὰ τὸ ἀδυνάτων ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ ἀνοσιωτάτων 

ἔργων ἐρᾶν, ὧν χαὶ ϑάτερον μεγάλη τῷ ἐγχειροῦντι δύσχλεια ἦν. 

121 Γερμανῶν δὲ πολυανθϑρωποτάτην μοῖραν --- ἀμπωτίζει δὲ παρ᾽ αὐτοῖς 

ἢ ϑάλαττα --- λόγος ἔχει χατὰ τὰς ἐχεῖ παλιρροίας ἐπιδρομὰς ὠϑου- 

μένους μετὰ σπουδῆς, ἐπανατεινομένους γυμνὰ τὰ ξίφη, ϑέοντας ὡς ιτὸ 

123 στῖφος πολεμίων τὸ χυματούμενον πέλαγος ὑπαντιάζειν" (οὖς) ἄξιον 

αισεῖν μέν, ὅτι ἐναντία ὅπλα δι᾿ ἀϑεύότητα χατὰ τῶν ἀδουλώτων τῆς 

φύσεως αἱρεῖσϑαι τολμῶσι μερῶν, χλευάζειν δέ, ὅτι ἀδυνάτοις ἐγχει- 

ροῦσιν ὡς δυνατοῖς, νομίζοντες ὡς ζῷον χαὶ ὕδωρ χεντεῖσϑαι, τιτρώ- 
σχεσϑαι, χτείνεσϑαι δύνασϑαι, χαὶ πάλιν ἀλγεῖν, δεδιέναι, φόβῳ τῶν 15 

ἐπιόντων ἀποδιδράσχειν χαὶ ὅσα ψυχῆς πάϑη χατά τε ἡδονὰς χαὶ ἀλγη- 

128 δόνας ἀναδέχεσθαι. (18.) χϑὲς | δ᾽ οὐ πρῴην ἄνδρα τινὰ οἶδα τῶν ρΡ. 6715 Μ. 

ἡγεμονιχῶν, ὅς, ἐπειδὴ τὴν προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν εἶχεν Αἰγύπτου, τὰ 

πάτρια χινεῖν ἡμῶν διενοήϑη χαὶ διαφερύντως τὸν ἁγιώτατον χαὶ φρι- 

χωδέστατον περὶ τῆς ἑβδόμης ὑπάρχοντα νόμον χαταλύειν χαὶ ὑπηρετεῖν 30 

ἠνάγχαζεν αὐτῷ χαὶ τὰ ἄλλα ποιεῖν παρὰ τὸ χαϑεστὼς ἔϑος, νομίζων 

ἀρχὴν ἔσεσϑαι χαὶ τῆς περὶ τὰ ἄλλα ἐχδιαιτήσεως χαὶ τῆς τῶν ὅλων 

134 παραβάσεως, εἰ τὸ ἐπὶ τῇ ἑβδόμῃ πάτριον ἀνελεῖν δυνηϑείη. χαὶ μήϑ᾽ 

οὗς ἐβιάζετο ὁρῶν εἴχοντας τοῖς ἐπιτάγμασι μήτε τὴν ἄλλην πληϑὺν 

ἠρεμοῦσαν, ἀλλὰ βαρέως χαὶ τραχέως φέρουσαν τὸ πρᾶγμα καὶ ὡς ἐπ᾿ 525 

ἀνδραποδισμῷ χαὶ πορϑήσει χαὶ χατασχαφῇ πατρίδος πενθοῦντας τε 

1928 χαὶ χατηφοῦντας, ἠξίου λόγῳ διδάσχειν παρανομεῖν, φάσχων" εἰ πολεμίων 

ἔφοδος αἰφνίδιον γένοιτο ἢ χαταχλυσμοῦ φορὰ τοῦ ποταμοῦ ταῖς πλημ- 

1 ἐπίγεια εοηίεῖο 4 τὸν] τὸ σοπίοϊο 5 οὐχ] εἰ νε] χαὶ οοηΐ. Μαῃρ. 

8 δὲ Α: γε Πορβοι, (πὶ τὴσ. Δ, ἴῃ οα, γὰρ) ἀμποτίζειν 9. ἐπιδρομαῖς 
ἑοπὶ. δίδηρ,. 11 οὺς δα, Μδηρ. 14. δυνατοῖς δηρ,: δυνατὸν Α 18 ἐπειδὴ 

πιὸ ἰγδηβθροβαῖ: δηΐθ τὰ παθοὶ 19 ἁγιώτατον 8οΥγρβὶ: ἁγιωδέστατα Α. ἁγιω- 

δέστατον ίϑδῃρ. 1... 30 φριχωδέστατον δηρ,: φρικωδέστατα ἡ 21 αὐτῷ] ἐν 

αὑτῇ Ματκίαπα 30. 21 πενθοῦντες οἱ κατηφοῦντες Α 

8 858.. Ατίδί. Εἰπν Νίοοιῃ. ΠΕῚ ρ. 1229 Ὁ 27: εἰ μηδὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε τὰ 

χύματα, καϑάπερ φασὶ τοὺς Κελτούς. ϑίγαῦο ΥΠ| 32,1: οὐκ εὖ δ᾽ οὐδὲ ὁ φήσας ὅπλα 
αἴρεσϑαι πρὸς τὰς πλημμυρίδας τοὺς Κίμβρους... 
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μύραις παραρρήξαντος τὸ χῶμα ἢ ῥιπὴ πυρὸς ἢ χεραυνία φλὸξ ἢ λιμὸς 

ἢ λοιμὸς ἢ σεισμὸς ἢ ὅσα ἄλλα χαχὰ χειροποίητα χαὶ ϑεήλατα, μεϑ᾽ 

ἡσυχίας πάσης οἴχοι διατρίψετε; ἢ μετὰ τοῦ συνήθους σχήματος πρη- 130 

ελεύσεσϑε, τὴν μὲν δεξιὰν εἴσω χεῖρα συναγαγόντες, τὴν δὲ ἑτέραν 

δ ὑπὸ τῆς ἀμπεχόνης παρὰ ταῖς λαγόσι πήξαντες, ἵνα μηδ᾽ ἄχοντές τι 

τῶν εἰς τὸ σωϑῆναι παράσχησϑε; χαὶ χαϑεδεῖσῦςξ ἐν τοῖς συναγωτγίοις 127 

ὑμῶν, τὸν εἰωϑότα ϑίασον ἀγείρηοντες χαὶ ἀσφαλῶς τὰς ἱερὰς βίβλους 

ἀναγινώσχοντες χἂν εἴ τι μὴ τρανὲς εἴη διαπτύσσοντες χαὶ τῇ πατρίῳ 

φιλοσοφίᾳ διὰ μαχρηγορίας ἐνευχαιροῦντές τε χαὶ ἐνσχολάζοντες; ἀλλὰ 128 

10 γὰρ ἀποσεισάμενοι πάντα ταῦτα πρὸς τὴν ἑαυτῶν χαὶ γονέων χαὶ τέχνων 

χαὶ τῶν ἄλλων οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων σωμάτων, εἰ δὲ δεῖ τἀληϑὲς 

εἰπεῖν, χαὶ χτημάτων χαὶ χρημάτων, ὡς μηδὲ ταῦτα ἀφανισϑείη, βοή- 

ὕειαν ἀποδύσεσῦΞ. χαὶ μὴν οὗτος αὐτὸς ἐγὼ τὰ λεχϑέντα, ἔφη, πάντα 129 

εἰμί, τυφώς, πόλεμος, χαταχλυσυός, χεραυνός, λιμηρὰ χαὶ λοιμώδης 

1ῖδ νόσος, ὃ τινάττων χαὶ χυχῶν τὰ παγίως ἑστῶτα σεισμός, εἱμαρμένης 

ἀνάγχης οὐχ ὄνομα, ἀλλ ἐμφανὴς ἐγγὺς ἑστῶσα δύναμις. τί οὖν τὸν 180 

ταῦτα λέγοντα ἢ διανοούμενον αὐτὸ μόνον εἶναι φῶμεν; ἀρ᾽ οὐχ ἐχτό- 

πίον; ὑπερωχεάνιον μὲν οὖν ἢ μεταχόσωιόν τι χαινὸν χαχόν, εἴ γε τῷ πάντα 

μαχαρίῳ ὃ πάντα βαρυδαίμων ἑαυτὸν ἐξομοιοῦν ἐτόλμησεν. ὑπερϑεῖτ᾽ ἂν οὖ- 131] 

ρ. 616 Μ, τὸς ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας βλασφημεῖν, ὁπότε τι τῶν 

5ι ἐλπισϑέντων χατὰ τὰς ἐτησίους ὥρας ἣ μυἢ συνόλως ἢ μὴ ῥαδίως ἀποβαί- 

νοι, φλογμὸν μὲν ϑέρους, χρυμὸν δὲ [χαὶ] χειμῶνος βαρὺν χατασχήπτηντος, 

ἔαρος δὲ χαὶ μετοπώρου, τοῦ μὲν πρὸς εὐχαρπίαν ἐστειρωμένου, τοῦ 

ὃὲ πρὸς νοσημάτων γενέσεις εὐτοχίᾳ χρωμένου; πάντα μὲν οὖν ἀνα- 133 

3 σείων χάλων ἀχαλίνου στόματος χαὶ χαχηγόρου γλώττης, ὥσπερ τὸν 

εἰωϑότα δασμὸν οὐχ ἐνεγχόντας τοὺς ἀστέρας αἰτιάσεται, τιυᾶσϑαι μ.9- 

γονηὺ χαὶ προσχυνεῖσϑαι διχαιῶν ὑπὸ τῶν οὐρανίων τἀπίγεια χαὶ περιτ- 

ὥ. διατρίψεται ἡ ὃ ἑκόντες σοηΐ, Μαγκαηά 0 χαϑεδεῖσϑαι (ε 5. 5.} Δ 

ἢ ἀγείροντες Μίαηρ,.: ἐγείροντες ἀσφαλῶς Μίαηρ,: ἀσφαλεῖς ἡ τὰς Μαηνρ,: 

τε ἡ 8 διαπτύσσοντες δίδηρ,.: διαπτύοντες ἡ 11 δεῖ ΠΟΟΘΒοΠ.: δὴ ΔΛ 
15 ἀποδύσεσϑε 5εγρ5ὶ: ἀποδύεσθαι Δ, ἐπαποδύσεσϑε οομπὶ. Μαπρσ.,, ἀποδύεσϑε ν 

14. λιμηρὰ ΠῸΟΘΒΟἢ.: λοιμύρα ἃ 10 τὸν κογίρδὶ: ἦν Δ, ἄν οομϊ. ΠΌΘΒ0Π., 860]. 
Μδησ. 18 {χαὶδ χαινὸν σοηϊοῖο 19 ὑπερϑεῖτ᾽ ἂν 5ογίρβὶ: ὑπερϑ, δος. 1 --9 [ππ||.. 

αὐ Α, ὕπερϑεν ἔτ᾽ ν, ὑπερέϑετ᾽ ἂν Ποοϑο. 90. ργῖ5 ἢ Ποθβομ.: εἰ ἃ 22 φλογ- 

μὸν οἵ χρυμὸν αἰτογιη ἰὼ αἰ ογίι8 Ἰοσ πὴ ἔγαπβρ. ΟΟΠ ἢ καὶ 860]. Μδησ, 

2 πρὸς Μαημ.: ἦρος ἃ εὐχαρπίαν ΠΌΘΒΟΝ.: ἀκαρπίαν ἡ 34, 30 ἀνασείων 

Μαηρ.: ἀνασείειν ἃ 2 χαλὸν ἃ κακηγόρου Μδην,: χατηγόρου ἡ 

20 ἀστέρας Μαηρ.: ὃ᾽ ἑτέρας ἃ “τ δικαιῶν Εἰοσιίοῦ: διχαίου Δ, διχαιώσας ὁοοῃΐ. 

Μδην, οὐρανίων Μδηρ, : οὐρανῶν ἡ 
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τότερον ἑαυτόν, ὅσῳ χαὶ τῶν ἄλλων ἀἄνϑρωπος ὧν διενηνοχέναι ζῴων 

133. δοχεῖ. (19.) τοιοῦτοι μὲν οἱ χορυφαῖοι τῆς χενῆς ἡμῖν δόξης γράφονται, 

τοὺς δὲ χορευτὰς ἐν μέρει χατ᾽ αὐτοὺς ἴδωμεν. οὗτοι μὲν ἐπιβουλεύ- 

ουσιν ἀεὶ τοῖς ἀσχηταῖς ἀρετῆς" οὗς ὅταν ἴδωσι σπουδάζοντας τὸν αὐτῶν 

βίον ἀληθείᾳ ἀδόλῳ φαιδρύνειν χαὶ ὡς πρὸς σεληνιαχὸν ἢ τὸ ἀφ᾽ ἡλίου ὃ 

χαϑαρὸν φέγγος αὐγάζειν, ἀπατῶντες ἢ βιαζόμενοι χωλύουσιν, εἰς τὸν 

ἀσεβῶν ἀνήλιον χῶρον εἰσελαύνοντες, ὃν ἐπέχουσι νὺξ βαϑεῖα χαὶ σχότος 

ἀτελεύτητον χαὶ εἰδώλων χαὶ φασμάτων χαὶ ὀνειράτων ἔϑνη μυρία, 

124. χάχεῖ χαταδύσαντες προσχυνεῖν ὡς δεσπότας ἀναγχάζουσι. τὸν μὲν γὰρ 

φρηνήσεως ἀσχητὴν ὑπολαμβάνομεν ἥλιον, ἐπειδήπερ ὁ μὲν τοῖς σώ- 10 

μασιν, ὁ δὲ τοῖς χατὰ Ψυχὴν πράγμασιν ἐμπαρέχει φῶς, τὴν δὲ παι- 

δείαν, ἦ χέχρηται, σελήνην --- ἐν νυχτὶ γὰρ ἢ ἑχατέρας εἰλιχρινεστάτη 

χαὶ ὠφελιμωτάτη χρῇσίς ἐστιν ---, ἀδελφοὺς δὲ τοὺς παιδείας χαὶ 

ἀσχητιχῆς ψυχῆς (ὡς) ἂν ἐγγόνους ἀστείους λόγους, οὃς πάντας ὀρθὴν 

ἀτραπὸν εὐθύνοντας τοῦ βίου παλαίσαασι πολυτρόποις χαὶ πολυμηχάνοις 16 

αὐχενίζοντες ἐχτραχηλίζειν χαὶ χαταρράττειν ὑποσχελίζοντες οἱ μηδὲν 

190 ὑγιὲς μήτε λέγειν μήτε φρονεῖν ἐγνωχύτες ἀξιοῦσι. διὸ χαὶ ἐπιτιμᾷ τῷ 

τοιούτῳ τιϑασῶς ὁ πατήρ, οὐχ ᾿Ιαχώβ, ἀλλ᾿ ὁ χαὶ τούτου πρεσβύτερος 

ὀρϑὸς λόγος φάσχων" ,,τί τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ἐνυπνιάσϑης“ (6ομ. 51, 10); 

120 αλλ οὐχ ἐνύπνιον εἶδες; ἣ ὑπέλαβες, ὅτι τὰ φύσει ἐλεύϑερα ἀνϑρω- 530 

πείων ἀναάγχῃ δοῦλα ἔσται χαὶ ὑπήχηα τὰ ἄρχοντα χαί, τὸ ἔτι παρα- 
»"Ν»» "» ΄ ΄ . ᾿ - ᾽ ΄ “Ν᾿ τ» 

δοξότερον, οὐχ ἄλλων ὑπήχοα ἀλλὰ τῶν ἀρχομένων, οὐδ᾽ ἑτέρων 
-- « , ᾿ -- ᾿ς - ’ ΕἸ "ν ,᾿ τ᾿ -- ΄ 

δοῦλα ἀλλὰ τῶν δουλευόντων; εἰ αἡ ἄρα χράτει ϑεοῦ τοῦ μόνηυ 

πάντα δυνατοῦ, Κ᾽ χαὶ τὰ ἀχίνητα χινεῖν χαὶ τὰ φορούμενα ϑέμις ἰδρύ- 

131 σασϑαι, μεταβολὴ τῶν χαϑεστώτων γένοιτο πρὸς τἀναντία. [ ἐπεὶ τίνα μ. 
-» ΄ ᾿ » "» ᾿ 9 - - , ᾿ Ὁ ’ ξξει λόγον τὸ ὀργίζεσϑαι χαὶ ἐπιτιμᾶν τῷ τὴν χαϑ᾽ ὕπνον φαντασίαν 90 
ἜΝ Ψ ἰδόντι: μὴ γὰρ ξχὼν εἶδον αὐτήν; ἐρεῖ, τί μη. τὰ τῶν ἐχ προνοίας 

ἠδιχηχότων ἐπάγεις ἐγχλήματα; τὸ προσπεσὸν ἔξωϑεν χαὶ πλῆξαν μου 

2 χαινῆς ἃ γραφέσθϑων σοπίοϊο (εἴ, 6, στ. ὃ 305) 9. χατ᾽ αὐτοὺς βογρ8ὶ: 

κα αὑτοὺς Ἃ τοῖς Πόοβοἢ.: τῆς αὑτῶν οοπίοῖο ὃ ἀπατῶν- 

τες δαηρ.: ἀπαντῶντες ἃ 1 χαὶ οἴη Υ 8. ἔϑνη ΠΌΘΒ6}.: ἔϑη Α, 
εἴδη ὁοοηϊ. δίαηῃς. Ὁ. χαταδύσαντας οοηΐ. λίαηρ,. δεσπότας (ξαυτοὺςφ) ὁοπίοϊο 

10 ἥλιον] ἧ, τὰν ἰασαπα ἃ ὁ Μαηρο: Ἰδοσηὰ ἰπ ἡ, οἱ Ποοβεῆ. 12 ἢ] 

ἡ ἃ 14 ὡς αἰἰ44. Μαησ. 10 ὑποσχελίζοντας α 18 τιϑασῶς 5ογὶ ρ5ὶ: 

τιϑάσω Δ, ἀτιϑάστῳν οὐχ ἃ 19 τοῦτο (ὃ) οομίεῖο, οἴ. δ 11] 

20 ἀλλ ἂρ᾽ ὁοπὶ, Πού. ., ὄναρ οοηΐ. Μαμν. 20, 21 ἀνθρώπων οομὶ, Μδηρ. 
9 χράτει δίαηρ,: χρατεῖν Δ, τῷ χράτει ἴῃ ΔρΡΡΟΠΠο6. οὐ]. δία, 20 ὀργίζεσϑαι 

(οἰο!ογῖτιβ.: ὁρίζεσθαι 28 ἐπάγης 
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τὴν διάνοιαν αἰφνίδιον ἄχοντος διηγησάμην. ἀλλὰ τὰρ οὐχ ἔστι περὶ 138 
’ ΄ ΕῚ ΄ Ε ᾿" ᾿ ΄ ΄ ΄ 

ὀνείγατος ὃ παρὼν λόγος. ἀλλὰ περὶ ποαγυάτων ἐοιχότων ἐνυπνίοις - ἃ 
Π ΠΗ Π 

τοῖς μὴ λίαν χεχαϑαρμένοις μεγάλα χαὶ λαμπρὰ χαὶ περιμάχητα εἶναι 

δοχεῖ, μιχρὰ ὄντα χαὶ ἀμυδρὰ χαὶ χλεύης ἐπάξια παρ᾽ ἀδεχάστοις ἀλη 
ὃ ϑείας βραβευταῖς. 

ς Ἂ Ὕ ΄ » , ΄ 

(2Ὡ0.) ᾿Αρ᾽ οὖν, φησίν, ἐλεύσομαι μὲν (6) ὀρϑὸς λόγος, ἐγώ, 139 

ἀφίξεται δὲ χαὶ ἢ τοῦ φιλομαϑοῦς ϑιάσου [ψυχὴ] μήτηρ ὁμοῦ χαὶ 

τροφός, ἀρετῶσα παιδεία, συντενοῦσι δὲ χαὶ οἵ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἔγγονοι 

χαὶ στάντες ἀντιχρὺς οὕτω χατὰ στοῖχον ἐν χόσμῳ τὰς χεῖρας ἐξάραντες 

10 προσευξώμεϑα τῦφον πρότερον ἀφέντες: εἶτα χαταβαλόντες ἑαυτοὺς [410 
» εἰς τὸ ἔδαφος ποτνιᾶσϑαι καὶ προσχυνεῖν ἐπιχειρήσωμεν ; ἀλλὰ μὴ ἐπι- 

ν λάμψαι ποτὲ τούτοις γινομένοις ἥλιος, ἐπεὶ βαϑὺ μὲν σχότος χαχοῖς, 

τηλαυγὲς δὲ φῶς ἀγαϑοῖς ἐφαρμόζει. τί δ᾽ ἂν γένοιτο μεῖζον χαχὸν 

ἢ τὸν πλαστὸν χαὶ φέναχα τῦφον ἀντὶ τῆς ἀπλάστου χαὶ ἀψευδοῦς 

15. ἀτυφίας ἐπαινεῖσϑαί τε χαὶ ϑαυμάζεσϑαι; παγχάλως δὲ προσδιέσταλται 14] 

τὸ οδιετήρησεν ὁ πατὴρ τὸ ῥῆμα“ (ἄθη. 31.11). ψυχῆς γὰρ οὐ νεω- 

τέρας οὐδὲ ἀγόνου χαὶ ἐστειρωμένης, ἀλλὰ τῷ ὄντι πρεσβυτέρας χαὶ 

Ἱεννᾶν ἐπισταμένης ἔργον ἐστὶ συζῆν εὐλαβείχ χαὶ μηδενὸς χαταφρονεῖν 

τὸ παράπαν. ἀλλὰ τὸ ἀδραστον χαὶ ἀνίχητον τοῦ ϑεοῦ χράτος χατεπτη- 
0 χέναι χαὶ περιαϑρεῖν ἐν χύχλῳ, τί ἄρα ἀποβήσεται τὸ τέλος αὐτῇ. 

διὰ τοῦτο χαὶ τὴν Μωυσέως ἀδελφὴν --- ἐλπὶς δὲ παρ᾽ ἣμυῖν τοῖς [19 

ἀλληγοριχοῖς ὀνομάζεται --- φασὶν ἀποσχοπεῖν μαχρόϑεν (Εχοά. 3, 4) 

οἱ χρησμοί, πρὸς τὸ τοῦ βίου δήπου τέλος ἐμβλέπουσαν, ἵνα αἴσιον 

ἀπαντήσῃ, τοῦ τελεσφύρου χαταπέμψαντος αὐτὸ ἄνωϑεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ. 

35. πολλοὶ "ὰρ πολλάχις ἄπλωτα πελάγη διαβαλόντες χαὶ μαχρὸν πλοῦν [43 

οὐρίοις πνεύμασιν ἀχίνδυνηι παραπεμφϑέντες ἐν αὐτοῖς λιμέσιν ἐξαίφνης 

ἐναυάγησαν, μέλλοντες ἤδη προσορμίζεσϑαι. υυρίοι δὲ χαὶ βαρεῖς χαὶ 144 

πολυετεῖς πολέμους ἀνὰ χράτος ἑλόντες χαὶ ἄτρωτοι διατελέσαντες, ὡς 

4 παρ᾽ ἀδεχάστοις Μδηρ.: παρὰ δὲ ἑἐχάστοις Ὁ ὁ ἁὐαϊάϊ ὀρϑὸς Ἠύθ56}.: 
ὀρθῶς ἰ τοῦ] τῆς Μδηρ, ϑιάσου 866]. Ναην, Ψυχὴ 560] 5, 
Ψυχῆς ὁοοπὶ. Μδηρ,. ὃ συντενοῦσι δίαπιρσ. : συντείνουσι ἃ 9. χατὰ στοῖχον 80γρ5ὶ: 

χατάστιχον ἡ χατὰ στίχον ν 10 προσευξόμεϑα Μδησ. (τὸν) τῦφον δοιΐοῖο 

ὑφέντες οὐπὶ. Μδηρ. 11 ἐπιχειρήσομεν Μδῃσ. 13 ἐπὶ ἃ 1 φῶς Πόορβοῖ.: 

φωτὸς 14. πλάστην ὁοθη]. δίδηρ, 1 προσδιέσταλται Μίαμσ.: προδιέσταλται ἃ 
19. ἀδιάδραστον οομὶ. Μαης, 391] Μωύῦσέος α 29 ἀποτγχοπεῖν γνο] χατα- 

σχοπεύειν (ν. ἔχοι. 3.4) μη: ἀποσκοπεῦειν ἡ 24. αὐτὸ Μαηρ.: αὐτῷ ἡ 
90 ἄπλωτα πελάγη Μαηρ.: πλωτὰ μεγάλα ἡ 35 διαβαλόντες Μαηρ,: διαλαβόντες 

21 μυρίοι Μαηρ.: μυρίους ἃ 
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μηδ᾽ ἐπιφάνειαν ἄχραν νυχϑῆναι. ἀλλ' ὥσπερ ἐκ |[ πανηγύρεως χοινο- Ρ. 618 Μ. 

δήμου χαὶ δημητελοῦς ἑορτῆς τελεῖν ὁ α΄ ὁ ὁλοχλήροις χαὶ παντελέσι, 

μεϑ' ἱλαρᾶς ἐπιστρέψαντες εὐθυμίας ἐν ταῖς ἰδίαις ὑφ᾽ ὧν ἥχιστ᾽ ἐχρῆν 

ἐπεβουλεύϑησαν οἰχίχι;, τὸ λεγόμενον τοῦτο, ,βόες ἐπὶ φάτνῃ“ σφα- 

110 γέντες. (21.) ὥσπερ δὴ ταῦτα ἀπροσδόχητοι χαὶ ἀτέχμαρτηι συντυχίαι 5 

χατασχήπτειν φιλοῦσιν, οὕτω χαὶ τὰς περὶ ψυχὴν δυνάμεις ἀντωϑοῦσι 

πρὸς τἀναντία χαὶ ἀντιμεταχλίνουσιν, ἣν οἷαί τε ὦσι, χαὶ ἀνατρέψαι 

βιάζονται. τίς γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου παρελϑὼν ἄπτωτος ἔμεινε: 

140 τίς δ᾽ οὐχ ὑπεσχελίσϑη; εὐδαίμων δ᾽ ὁ μὴ πολλάχις. τίνι δ᾽ οὐχ ἐφή- 
ὄρξυεν ἢ τύχη. διαπνέουσα χαὶ συλλεγομένη ῥώμην, ἵνα συμπλαχεῖσα 10 

Ε17 εὐθὺς ἐξαρπάσῃ, πρὶν φϑάσαι τὸν ἀντίπαλον χονίσασϑαι: οὐχ ἤδη τινὰς 

ἴσμεν ἐχ παίδων εἰς Ἰῆρας ἀφιγμένους, οἵ μηδεμιᾶς ἐπήσθοντο ταραχῆς 

εἴτε δι᾿ εὐμοιρίαν φύσεως εἴτε διὰ τὴν τῶν τρεφόντων χαὶ παιδευύντων 

ἐπιμέλειαν εἴτε χαὶ ἀμφότερα, βαϑείας δ᾽ εἰρήνης ἀναπλησϑέντας τῆς 

(ἐν) ἑαυτοῖς, ἣ πρὸς ἀλήθειαν ἐστιν εἰρήνη, τῆς χατὰ τὰς πόλεις ἀρχέ- 16 

τύπον, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐδαίμονας νομισϑέντας, ὅτι τὸν ὑπὸ τῶν παϑῶν 

ἀναρριπιζόμενον ἐμφύλιον πόλεμον, ἀργαλεώτατον ὄντα πολέμων, οὐδ᾽ 

ὄναρ ἐπήσϑοντο, εἶτ᾽ ἐν αὐταῖς τοῦ βίου ταῖς δυσμαῖς ἐξοχείλαντάς τε 

χαὶ ναυαγήσαντας ἢ περὶ Ἰλῶτταν ἄθυρον ἢ περὶ Ἰαστέρα ἄπληστον ἣ 

118 περὶ τὴν τῶν ὑπογαστρίων ἀχράτορα λεγνείαν: οἵ μὲν 1ὰρ τὸν μεῖιρα- 20 

χιώδη τῶν ἀσώτων, ἄτιμον, ἀποχήρυχτον, αἰσχρὸν βίον ἐζήλωσαν ἐπὶ 

γήραος οὐδῷ“, οἱ δὲ τὸν πανοῦργον χαὶ συχοφάντην χαὶ ῥαδιουργόν, 

ἀπαρχήμενοι φιλοπραγμησύνης, ὅτε εἰχὸς ἦν ἤδη χαὶ παλαιὰν οὖσαν 

1 νυχϑῆναι Μδηρ.: μιχϑῆναι Α Ι. 23 χαινοδήμου ἡ Ὡ δημοτελεῖς ν ἑορτῆς 

Μαηρ.: ἑορτὰς τελεῖν, ἐπὶ ἰάσαπα 10 1|, ἃ: ἐπανελθεῖν (ἐξελθεῖν ΟΟΠΠ) τοῖς 
σώμασιν ἐοηϊοῖο, μέλεσιν αὐ. γ6} ὁλόχληροι καὶ παντελεῖς ὁοηΐϊ, Μαηρ, 4 οἰχεί- 
αις φάτνῃ δίαηρ.: φάτνης ἡ ὃ δὲ Μαῃρ. ὃ. χατασχήπτειν Μαῃσ.: 
χατασκάπτεν ἡ 1 ἣν [ηπα, δον ἄθη Οοθγάσοῦ ἀδγ ΑὈβομἐββῆίζο θ6ὶ ῬΏΐο μ. 85: 
ὍΡΑ οἷοί τ α 9. ὑπεσχελίσϑη ΕἸοΥ. ΙψΔυγ.: ὑποσχελισϑείς ἡ 9. 10 ἐφή- 
ὄρευσεν οοπηΐ. Μίαηρ. 11 φϑάσει ἃ οὐχ ἤδη ΠῸΟύδ6ἢ.: οὐκ εἰ δή Α, οὐχὶ δή 
δίδηγ. 19 ἐπήσϑοντο Μίδηρ. : ἐπείθοντο ΛΑ, ἐπειρῶντο σοπὶ. ΠΟΘΒΟἢ, 19. εὐμοιρίαν 
Μαηνσ.: εὐμάρειαν 14 χαὶ Α: καὶ δι Υ 14. 1 τῆς ἐν Ναηῃρ.: τὴν ἃ 

1ὅ αὑτοῖς Μίαῃρ. 15. 10 ἀρχέτυπον Πόοκο}.: ἀρχετύπων ἡ 10 εὐδαιμονίας 

εὐδαιμονισϑέντας ἑοηϊ. Μαηρ. 10. 11 δοσυβαῖν! ρσγὺ σοποὶϊν 5 οἴη πὶ 

10 ὑπὸ 5ογίρβὶ: ἀπὸ ἡ 18. 19. ἐξοχείλαντάς οἱ ναυαγήσαντας Ποοβοἢ.: ἐξωχείλαντες 

(310) οἱ ναυαγήσαντες 19. 20 τοῦ παρὰ ὁοοηϊ. Μίδης. 

4 Ποιῃ. Οἀ. ὃ 535. 8, 9. Ε]ον. Πὰν. Νο. 17: τίς εἰς --- πολλάκις. 19 οἵ 

Τηδοσῃ, 421 οἱ ἀϑυρόγλωττος ἀρὰ τ, Οτγ. 900. 21. 32 που. 11. Χ 00 ἃ. 
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χαταλῦσαι. διὸ χρὴ τὸν ϑεὸν ποτνιᾶσϑαι χαὶ λιπαρῶς ἱχετεύειν, ὅπως 

τὸ ἐπίχηρον ἡμῶν γένος μὴ παρέλθῃ, χελεύσῃ δὲ διαιωνίζειν αὐτοῦ 

τὸν σωτήριον ἔλεον" χαλεπὸν γὰρ εἰρήνης ἀχράτου γευσαμένους χωλυ- 

ϑῆναι χορεσϑῆναι. (22.) ἀλλὰ φέρε, δίψης χουφότερόν ἐστι χαχὸν ὃ 

λιμὸς οὗτος, ἔρωτα χαὶ πόϑον ἔχων παρηγοροῦντας. ὅταν δὲ ἀφ᾽ ἕτέ- 

ρας πηγῆς. ἧς ϑολερὸν χαὶ νοσερὸν τὸ νᾶμα, διὰ τὸν (τοῦ) πιεῖν ἵμερον 

ἐμφορεῖσθαι δέῃ, τότε ἀνάγχη γλυχυπίχρου πληρουμένους ἡδονῆς ἐν 

ἀβιώτῳ βίῳ διαζῆν, τοῖς βλαβεροῖς ὡς ὠφελίμοις ἐπιτρέχοντας ἀγνοίᾳ 

τοῦ συμφέροντος. ἢ δὲ τῶν χαχῶν ἀνιαροτάτη φορὰ γίνεται τούτων, 

ἐπειδὰν αἵ ἄλογοι δυνάμεις τῆς Ψυχῆς ἐπιϑέμεναι ταῖς τοῦ λογισμοῦ 

χρατήσωσιν. ἕως μὲν 1ὰρ ἢ βουχόλια [ βουχόλοις ἢ ποιμέσι ποίμνια ἣ 

αἰπόλοις αἰπόλια πειϑαρχεῖ, τὰ περὶ τὰς ἀγέλας χατορϑοῦται" ἐπειδὰν δὲ 

ἀσϑενέστεροι τῶν ϑρεμμάτων οἱ ἐπιστατοῦντες ἀγελάρχαι γίνωνται, 

πλημμελεῖται τὰ πάντα χαὶ συμβαίνει ἀταξία μὲν ἐχ τάξεως, ἀχοσμία δ᾽ 

ἐξ εὐχοσμίας, ταραχὴ δ᾽ ἐξ εὐσταϑείας χαὶ σύγχυσις ἐχ διαχρίσεως, ἅτε 

μηδεμιᾶς ἔτι νομίμου χαϑεστώσης ἐπιστασίας" εἰ γὰρ ἦν, ἤδη χαϑή- 

ρητω. τί οὖν; οὐχ οἰόμεϑα χαὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ϑρεμμάτων μὲν ἀγέλην 

εἶναι, παρόσον ἀποτέτμηται ψυχῆς τὸ ἀλογὴν στῖφος, ἀγελάρχην δὲ τὸν 

ἠχεμόνα νοῦν; ἀλλ ἕως μὲν ἔρρωταί τε χαὶ ἰχανὸς ἀγελαρχεῖν ἐστιν, 

ἐνδίχως ἅπαντα χαὶ συμφερόντως ἐπιτελεῖται. ὅταν δὲ ἀσϑένεια τις 
ἐπιγένηται τῷ βασιλεῖ, συγχάμνειν ἀνάγχη χαὶ τὸ ὑπήχοον" χαὶ ὅτε 

μάλιστα ἠλευϑερῶσϑα! δοχεῖ, τότε μάλιστα γίνεται ἑτοιμότατον ἄϑλον 

χείμενον τοῖς βουλομένοις αὐτὸ «όνον χηνίσασϑαι. πέφυχε γὰρ ἀναρχία 

μὲν ἐπίβουλον, ἀρχὴ δ᾽ εἶναι σωτήριον, χαὶ μάλισθ᾽ ἡ νόμος χαὶ δίχη 

τετίμηται" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἢ σὺν λόγῳ. 

(93.) Τὰ μὲν δὴ τῆς χενῆς δόξης ὀνείρατα ὧδε ἠχριβώσθω" 

τὰ δὲ τῆς αστριμαργίας εἴδη πόσις τε χαὶ βρῶσις, ἀλλὰ τῇ μὲν οὐ 

ποιχίλων, τῇ δὲ μυρίων ὅσων ἡδυσμάτων χαὶ παραρτυμάτων χρεία. 

ταῦτα μέντοι δυσὶ φροντισταῖς ἐπανατίϑεται, τὰ μὲν τῆς περιέργου πό- 

σεως ἀρχιοινοχόῳ, τὰ δὲ τῆς ἀναγχαιοτέρας ἐδωδῆς ἀρχισιτοποιῷ. 

3 χελεύσει ἡ συνδιαιωνίζειν αὐτῷ οοπὶ. Μίδῃρ. ὃ τοῦ 444. Μαμρ. 
1 πληρουμένους Μδηρ.: πληρουμένης 9. ἀνιαρωτάτη ἃ 13. γίνονται ν 

σύγχυσις 6 ἑσοὐΐοο (0}}. 8. Ἑ τίη. δΝίαηρσ.: συγχύσεις Α 10. 17 καϑήρηται 

σοηΐοῖο 18 (λόγον) ἐχτέτμηται σοπίοῖο 12. ἱχανῶς ἃ 90 ἅπαντα 
Μαηρ.: ἔχοντα ἡ 20. 24 ἀναρχία οἱ ἀρχὴ 5οτίρβὶ: ἀναρχίαν οἱ ἀρχὴν ἃ 

αὕτη βογῖρβί; αὐτὴ 21 τῇ Μαιρ.: τῆς ἡ 28. ποιχίλων δΝίδησ.: 
ποιχῦα ἃ τῇ Νίδηρ.: τῆς 29. φαντασταῖς σοηΐ. Μδῃρ. 

19 

25 

90 ἀναγκαιοτέρας βογίρβὶ: ἀνϑηροτέρας 

150 

15] 

169 

[04 

[δῦ 
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150 σφόδρα δ᾽ ἐξητασμένως μιᾷ νυχτὶ φαντασιούμενοι τοὺς ὀνείρους εἰσά- 

ἤονται" πρὸς 1ὰρ τὴν αὐτὴν χρείαν σπεύδουσιν ἀμφότεροι, τροφὴν οὐχ 

ἁπλῆν. ἀλλὰ τὴν μεϑ' ἡδονῆς χαὶ τέρψεως εὐτρεπιζόμενοι. χαὶ ἔχά- 

51 τερος μὲν περὶ τροφῆς ἥμισυ πονεῖται, ἀμφότεροι δὲ περὶ πᾶσαν. ἔστι 

δὲ χαὶ ϑάτερον μέρους ὀλχὸν ϑατέρου" χαὶ γὰρ οἱ φαγόντες εὐθὺς ὁρέ- 5 

Ἴοηνται πητηοῦ χαὶ αὐτίχα ἐδωδῆς οἱ πιόντες: ὥστε οὐχ ἥχιστα χαὶ διὰ 

[8 τοῦτο χρόνον τὸν αὐτὸν τῆς φαντασίας ἀμφοτέροις ἀναγεγράτϑαι, ὁ 

μὲν οὖν ἀρχιοινοχόος οἰνοφλυγίαν, ὃ δὲ ἀρχισιτοποιὸς λαιμαργίαν ἔλαχε. 

φαντασιηοῦται δὲ ξχάτερος τὰ οἰχεῖα, ὃ μὲν οἶνον χαὶ τὸ γεννητιχὸν 
ν ΄ “Ψ ΄ ᾽ ᾿Ὶ ᾿ “-- ΄ ΜΕ » ΄ οἴνου φυτόν, ἄμπελον, ὃ δ᾽ ἐπὶ χανῶν διαχειμένους ἐχχεχαϑαρμένους 10 

109 ἄρτους χαὶ χανηφοροῦντα ξαυτόν ((οη. 40, 10. 117). ἁρμόττον δὲ ἂν 

εἴη πρότερον τὸ πρότερον ἐξετάζειν ὄναρ, ἔστι δὲ τοιόνδε' ,ἐν τῷ 
“, - "» , - "νυ ΄ - 

ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου" ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυϑμένες 

χαὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς" πέπειροι βότρυες σταφυλῆς. 

χαὶ τὸ ποτήριον Φαραὼ ἐν τῇ χειρί μου" [ χαὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν ρΡ. 680 Μ. 

χαὶ ἐξέϑλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον, χαὶ ἔδωχα τὸ ποτήριον εἰς τὰς 16 

100 χεῖρας Φαραώ“ (οη. 40,9 ---Τ1). θαυμασίως γε προανεφϑέγξατο χαὶ 

ἀψευδῶς ἔχει τὸ «ἐν τῷ ὕπνῳ μου.“ τῷ γὰρ ὄντι ὁ μὴ τὴν δι᾽ 

οἴνου μέϑην μᾶλλον ἢ τὴν δι᾿ ἀφροσύνης ἐπιτηδεύων, ὀρϑότητι χαὶ 

ἐγρηγόρσει δυσχεραίνων, ὥσπερ οἵ χοιμώμενοι χαταβέβληται χαὶ παρεῖται 50 

χαὶ χαταμέμυχε τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα, οὐδὲν οὐϑ' ὁρᾶν οὔτ᾽ ἀχούειν 

101 τῶν ϑέας χαὶ ἀχοῆς ἀξίων οἷός τε ὥν: ἡττημένος δὲ τυφλὴν χαὶ ἀχει- 

ραγώγητον, οὐχ ὁδόν, ἀλλ ἀνοδίαν τοῦ βίου διεξέρχεται. βάτοις χαὶ 

τριβόλοις περιπειρόμενος, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ χατὰ χρημνῶν χυλιόμενος χαὶ 

ἄλλοις ἐπιφερόμενος, ὡς ἐχείνους τε χαὶ ἑαυτὸν οἰχτρῶς διαφϑείρειν. 50 

102 ὁ δὲ βαϑὺς χαὶ διωλύγιος ὕπνος, ᾧ πᾶς χατέχεται φαῦλος, τὰς υὲν 

ἀληϑεῖς χαταλήψεις ἀφαιρεῖται, ψευδῶν δὲ εἰδώλων χαὶ αἀβεβαίων φαν- 

τασμάτων ἀναπίμπλησι τὴν διάνοιαν, τὰ ὑπαίτια (ὦξ) ἐπαινετὰ ἀνα- 

πείϑων ἀποδέχεσθαι. χαὶ γὰρ νυνὶ λύπην ὡς χαρὰν ὀνειροπολεῖ χαὶ 

οὐχ αἰσθάνεται, ὅτι τὸ ἀφροσύνης χαὶ τοῦ παραπαίειν κα 5 αὶ φυτόν, 30 

103 ἄμπελον, ὁρᾷ. ἦν“ γάρ φησιν , ἄμπελος ἐναντίον μου“ (ἃθμ. 40, 9), 

10 χανῶν Μαυρ,: χανὸν , χανοῦ ΠΟρΒΟΉ. 14 ροβί βλαστοὺς αὐ. καὶ ΠοΟ56}.. 

18 ἔχει οτί. ἀ6]. νοὶ Ἰΐη. 17 γε () βεῦῖδ. τὸ Ποοδοἢ.: τῷ ἃ Ρτγὶαβ τῷ μδγ 

ΘΥΓΌΓΟΙῚ οἵη, ΜΔ, ιαὴ 560]. ΠΌΘΒΟΙΙ. 19. δι᾽ ἀφροσύνης ΠοοβοΝ.: διὰ 
σωφροσύνης ὁ ὀρϑιότητι σοηΐ. Μαησ, 20 παρίεται οοηΐ, Μδῃρ, 

92. δὲ (ὕπνου) οοηϊοίο γὸ] πεπηρωμένος δὲ 94. περιπηρόμενος 28 ὡς δὐά, 

ΠΟυύβοῆ,, 90 Ἰδοῖπα 9)---10 Ππ|.. ἃ, αἴτιον γο} γεννητιχὸν ΒῈΡΡ]. Μαῃρ., [οτί. 

παραίτιον ΒῈΡ0]. (ν. 6 ρίαπί. ὃ 217) 



Ρ. 081 

ΠῈ ΒΟΜΝΙΙΒ ΨΙΒΕΒΊΙ τῷ φ ωι 

τὸ ποθούμενον τῷ ποϑοῦντι, χαχίχ χαχῷ" ἣν χαϑ᾿ ἑαυτῶν λελήϑαμεν 

οἱ ἀνόητοι γεωργοῦντες, ἧς τὸν χαρπὸν ἐσθίομέν τε χαὶ πίνομεν εἰς 
΄ ᾿ - , »"» ΄ μ᾿ » .» 

ξχάτερον τροφῆς χατατάττοντες εἶδος, ἧς ὡς ἔοιχεν οὐχ ἐφ᾽ ἡμισείχ 

τῇ βλάβῃ, ἀλλ ἀρτίῳ χαὶ δλοχλήοῳ χαὶ παντελεῖ ὠξταποιηύμεϑα, 

{2} (24.) ΤΙροσήχει δὲ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ἀμπέλιον μέϑυσμα τοὺς 101 

χρησομένους ἅπαντας οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ πολλάχις ἐναντίως διατίϑησιν, 
΄ 

ὡς τοὺς μὲν ἀμείνους, τοὺς δὲ χείρους ξαυτῶν ἐξετάζεσναι., τῶν μὲν 10 
᾿ 

ὀργάς τε χαὶ λύπας ἐπράυνξ τά τε ἤϑη πρὸς τὸ ἐπιειχὲς ἐπαιδαγώγησε χαὶ 

10 τὰς ψυχὰς ξαυταῖς ἵλεως ἐποίησε. τῶν δὲ ἔμπαλιν τοὺς ϑυμοὺς ἐπή- 

λξιψε χαὶ τὰς ὀδύνας ἐπέσφιγξε χαὶ τοὺς ἔρωτας ἐχίνησξ χαὶ τὰς ἀγρος 

χίας ἀνήγειρεν, ἄχλειστον στόμα χαὶ γλῶτταν ἀγχαλίνωτον χαὶ αἰσ)ήσεις 
"» ΄ ΄ ΄ »»ἭἬ»Ἤ᾽ ᾿ 4, ν᾿ , 

αἀϑύρους χαὶ λελυττηχύτα πάϑη χἀξηγριωμένην χαὶ ἐπτοημένην πρὸς 

πάντα νοῦν ἀποτελοῦν: ὡς δοχεῖν τὴν μὲν τῶν προτέρων χατάττασιν 100 

1 ἢ τῇ χατὰ τὸν ἀέρα νηνέμῳ αἰϑρίχ ἢ τῇ χατὰ ϑάλατταν ἀχύμονι! 
᾿ " - Ὡ ἃ ΞῊ Ξ ΒΕ, Β᾿ Ὶ ᾿δῇ » ’ » ; , ὰ 

Ἰαλήνῃ ἢ τῇ χατὰ τὰς πόλεις εἰρηνιχωτάτῃ εὐσταϑείᾳ ἐοιχέναι, τὴν δὲ 

τῶν ὑστέρων ἣ βιαίῳ χαὶ συντόνῳ πνεύματι ἣ χειμαίνοντι χαὶ χυμα- 

τουμένῳ πελάγει ἢ στάσει, ἀσπόνδου χαὶ ἀχηρύχτου πολέμου δυσωνυ- 
΄ μ᾿ αν θ » - Ὁ - , »} , λ τὴν ΝΜ ΗΥ͂ ΝΞ 101 

ΜΝ. μωτέραᾳ ταραχῇ. δυεῖν γοῦν [ συμποσίων τὸ μὲν πέπλησται γέλωτος, παι- 101 

50 διᾶς, ἐπαγγελλομένων, ἀγαϑὰ ἐλπιζόντων, χαριζομένων, εὐθυμίας, εὐφη- 
᾿ ᾿΄ ΄ . ’ φαι  Ψ - ᾿ ᾿΄ 

μίας. ἱλαρότητος, εὐφροσύνης, ἀδείας" τὸ δὲ συννοίας, χατηφξίας, πρησχρηυσ- 108 

μάτων, λοιδοριῶν, τραυμάτων, βριμουμένων, ὑποβλεπομένων, ἡλαχτούν- 

των, ἀγχόντων, χαταπαγχρατιαζόντων, ἀχρωτηριαζόντων ὦτα χαὶ ᾧὑϊνας 

χαὶ ἅπερ ἂν τύχῃ τοῦ σώματος (μέρη χαὶ μέλη), τὴν [τοῦ παντὸς τοῦ 

δὰ βίυ μέϑην χαὶ παροινίαν ἐν ἀνιέρῳ ἀγῶν! μετὰ αἰσχρηυργίας τῆς πάσης 

ἐπιδειχνυμένων. (20.) ἀχόλουϑον οὖν (ἂν) εἴη λογίζεσϑαι, ὅτι χαὶ 109 

ἄμπελος δυεῖν σύμβολον πραγμάτων ἐστίν, ἀνοίας τε χαὶ εὐφροσύνης. 

ξχάτερον ὃέ, χαίτο! μηνυύμενηον ἐχ πολλῶν, ἵνα μὴ μαχρηγορῶμεν, δι᾽ 

1 τοῦ ποϑοῦντος σοηϊοῖο χαχοῦ σοηΐςοῖο ῶ ἧς βετίρβὶ: ἣν ἃ 
οὐχ ἐφ᾽ ἡμισείᾳ ΠόΘΒ0}.: οἱ ἐφημησείας ἡ 4 τῇ βλάβῃ 5βεγίρβὶ: τῆς βλάβης ἃ 

ἀρτίῳ χαὶ ὁλοχλήρῳ χαὶ παντελεῖ Βογ!ρ5]: ἀρτίου χαὶ ὁλοχλήρου καὶ παντελῶς (παντελοῦς 
Ναηρ.) ὃ ἀμπέλινον σοῃίεῖο Ὁ χρησαμένους σοηϊοῖο 11 ὀδύνας 

ΠοΘβοΝ.: ὠδίνας Δ, ἡδονὰς σοηϊ. Μαῦσ. 11. 12. ἀγερωχίας οοπὶ. Νηρ. 

12 πρὸς] περὶ σοηϊ. δίαηρ, 14. νοῦν Μαηρ.: οὖν 18... 19. δυσωνυμωτέρᾳ 

(μος ἰαπὶ δίαμρ.) ταραχῇ 5υγῖρεῖ: δυσωνύμω ταραχῇ ΔΑ 19 δυοῖν ν πέπλησϑαι 

19. 20 παιδιὰς Νδης,: παιδείας ἡ 30 ἐπαγαλλομένων σοηΐ. Ναδηρ. χαριεντιζομένων 

Μίδηρ. 24. Ἰαζῦπα 10--12 [Ππ|.ΑὉ. μέρη καὶ μέλη Βιρρ]ονὶ τοῦ βθο  ϑὶ 

0 ἂν δὐάϊα! καὶ Ποοκοῖ.: χἂν Δ, χαὶ ἡ σοπὶ. Μαηρ, 21 δυοῖν ν 

συννοίας σοηΐ. δίαησ. 28 χαίτοι αδηρ.: χαὶ τὸ ἡ 
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170 ὀλίγων ἐπιδείξομεν. ἡνίχα ἡμᾶς διὰ τῆς τῶν παϑῶν χαὶ ἀδιχημάτων 

ἐρήμης ὁδοῦ, φιλοσοφίας, ἀγαγὼν χαὶ ὥσπερ ἔμπορος ἀναβιβάσας τὸν 

ὀρϑὸν λόγον ἔστησεν ἐπὶ σχοπῆς χαὶ ἐχέλευε περιαϑρεῖν τὴν ἅπασαν 

ἀρετῆς χώραν, εἴτε εὔγειος χαὶ βαϑεῖα χαὶ χλοηφόρος χαὶ χαρποτόχης 
ων ἐστὶ χαὶ ἀγαϑὴ μὲν χαὶ τὰ σπειρόμενα μαϑήματα συναυξῆσαι, ἀγαϑὴ 

δὲ τὰ φυτευόμενα χαὶ δενδρούμενα δόγματα στελεχῶσαι, εἴτε χαὶ τοὺ- 

γαντίον, χαὶ περὶ τῶν ὡσανεὶ πόλεων πράξεων, εἰ (εὐερχέσταται χαὶ 

ὀχυρώταται ἢ γυμναὶ χαὶ ἀπημφιασμέναι οἴα χύχλων τὸ βέβαιον, χαὶ 

περὶ οἰχητόρων, εἰ πρός τε πλῆϑος χαὶ πρὸς ἀλχὴν ἐπιδεδώχασιν ἢ δι᾽ 

111 ἀσϑένειαν ὀλιγανδροῦσιν ἢ δι᾿ ὀλιγανδρίαν ἀσϑενοῦσιν, τότε οὐ δυνὴς 10 

ὕξντες ὅλον τὸ σοφίας στέλεχος βαστάσαι χληματίδα μίαν χαὶ βότρυν 

σταφυλῆς τεμόντες ἤραμεν χαρᾶς σαφέστατον δεῖγμα, χουφότατον ἄχϑος, 

βλάστημα χαὶ χαρπὸν ὁμοῦ χαληχλγαϑίας ἐπιδειξόμενοι τοῖς διάνηιαν 

ὀξυδηρχοῦσι τὴν εὐχληματοῦσαν χαὶ βοτρυηφύρον ἄμπελον (εἴ. 

1τὸ Νὰ. 138). (20.) ταύτην, ἧς μοῖράν τινα λαβεῖν ἐδυνήϑημεν, 15 

εὐσχόπως ἐξομοιοῦσιν εὐφροσύνῃ. μαρτυρεῖ δέ μοί τις τῶν 

πάλαι προφητῶν, ὃς ἐπιϑειάσας εἶπεν: ἀμπελὼν χυρίου παντό- 

118 χράτορος οἶχος τοῦ ᾿Ισραήλ“ (168. ὃ, 1). ὁ μὲν ᾿Ισραήλ ἐστι νοῦς ϑεω- 

ρητιχὴς ϑεοῦ τε χαὶ χύσμου --- χαὶ γὰρ ἑρμηνεύεται ϑεὸν ὁρῶν -- 

οἶχος δὲ διανοίας ὅλη ψυχή. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἀμπελὼν ἱερώτατος, τὸ 30 

114 ϑεῖον βλάστημα χαρποφορῶν, ἀρετήν. οὕτω μέντοι τὸ φρονεῖν εὖ, τὸ 

εὐφροσύνης ἔτυμον, μέγα χαὶ λαμπρόν, ὥστε φησὶ Μωυσῆς χαὶ ϑεὸν 

αὐτῷ μὴ ἀπαξιῶσαι χρῆσθαι, χαὶ τότε μάλιστα, ὁπότε τὸ ἀνϑρώπων 

Ι γένος ἐχτρέποιτο μὲν ἁμαρτήματα, ἐπιχλίνοι. δὲ χαὶ ἐπιστρέφοι πρὸς ν. 082 ΜΝ. 

διχαιοσύνην, ἑχουσίῳ γνώμῃ φύσεως νόμοις χαὶ ϑεσμοῖς ἑπόμενον. 25 

1 ἐπιδείξωμεν σοῃΐοῖο 2 δῃΐο ἀγαγὼν οὐά, τις Ναηρ. ἔμπορος) ἔφορον 
οοηϊ. αῃρ., εἰς ὄρος σομίεῖο (γ. Ναιτῃ. 18,18) 3. σχοπιᾶς οοηϊ. Μδηρ, 

ἐχέλευσε ν ὃ ἐστὶ Οὐδ: ἐπεὶ ΔΑ, ρτὸ ἐπεὶ χαὶ σοπίοἰο δι) χαὶ πίων (ε΄. Ναα. 

13,21) ΡΥΓΐὰ5. ἀγαϑὴ 5οτρβὶ: ἀπαϑεῖ Δ, ἀπειθεῖ Πόο56})., ἡ βαϑεῖα δηγ. 

αἰτ. χαὶ νἱ. 560], ΥὙ8] δηΐθ τὰ φυτευόμενα ἰγδη8ρ. ἀγαϑη Δ 6 δὲ) τὰ δὲ Μαησ. 
1 εἰ ΠούΒ0}.: ἢ ἡ Ἰδουηα 10---ἸὮ 1π|,|Α, εὐερχέσταται Βα ρρ]ονὶ 8 ὀχυρό- 

ταται γυμνὰ Ἠοοβοῇ, ἀπημφιασμέναι αηρ,: ἀπημφιεσμένα ἃ 

οἷα κυχλῶν Α: χύχλων (5Ξεε}. οἷα) Μαῃρ., οἷα (τειχῶν) χύχλον σοπίοϊο 12. τεμόν- 

τες βοιϊρϑβὶ: γέμοντες ἡ, κόπτοντες ν ἤραμεν Νπηρ,: ἦραν μετὰ Α 13 δι᾽ 

ἄνοιαν ἃ 18 ταύτην αηρ.: ταύτης ἃ ἠδυνήϑημεν ν, δυνηϑείημεν σοῃΐ. 
Νδῃρ. 10 εὐσκόπως Οοἰοϊογῖαδ: εὐσχόποις 90. αὕτη 5ογῖρ8ὶ : αὐτῇ 
ΔΛ, αὐτὴ Υ 22 ἔτυμον Οοἰοίοτίιβ: ἕτοιμον Δ, ἐφόδιον οοπὶ, Νίδηρ. φησὶ 

Ποοβοῃ.: φασὶ ἡ Μωσῆς 34. ἁμαρτήματα 8ογῖρδ᾽: ἁυαρτημάτων 

ἐπιστρέφοι 8ουῖρπὶ : ἐπιτρέποι Α., ἐπιρρέποι σοηϊ. Μαηρ. 
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ἐπιστρέψει“ γάρ φησι οχύριος ὃ ϑεύς σου εὐφρανθῆναι ἐπὶ σὲ εἰς 170 » σι 5 Ἶ ' 
ἀγαθά, χαϑότι ηὐφράνθη ἐπὶ τοῖς πατράσι σηυ, ἐὰν εἰσαχούσῃς τῆς 

φωνῇς αὐτοῦ, φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς χαὶ τὰ διχαιώματα χαὶ τὰς 

χρίσεις τὰς γεγραμμένας: ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου“ (θυ. 30, 

δ. 9.10). τίς ἂν δύναιτο μᾶλλον ἀρετῆς ἵμερον ἢ χαλοχαγαϑίας ζῆλον [τὸ 

ἐμφῦσαι; βούλει, φησίν, ὦ διάνοια, εὐφραίνεσθαι ὕΞξόν; εὐφράνθητι μβφυσαί; βΒη φησιν, κα, ΒΟΘΡΟΙΝΕ ϑξὸν; ξῦφᾳ 1 
αὐτὴ χαὶ ἀνάλωμα μὲν μὴ εἰσενέγχῃς μηδέν --- τίνος γὰρ τῶν σῶν 

-᾿ " τα ΡΨ ΄ - ἦν " . ΄ "-""ἤ 

χρεῖός ἐστιν; ---, ἀλλ ἔμπαλιν ὅσα σοι δίδωσιν ἀγαϑὰ χαίρουσα δέξαι. 

διδοὺς τάρ, ὅταν ἄξιοι χάριτος ὦσιν οἱ λαμβάνοντες, εὐφραίνεται" εἰ 117 

10 μὴ νομίζεις, ὅτι οἱ μὲν ὑπαιτίως ζῶντες παραπιχραίνειν χαὶ παροργίζειν 

ἐνδίχως λέγοιντ᾽ ἂν ϑεόν, οἱ δ᾽ ἐπαινετῶς οὐχὶ εὐφραίνειν, ἀλλὰ πα- 178 

τέρας μὲν χαὶ μητέρας, τοὺς ϑνητοὺς γονεῖς, οὐδὲν οὕτως ὡς τέχνων 

εὐφραίνουσιν ἀρεταί, μυρίων ὅσων ἐνδεεῖς ὄντας" τὸν δὲ τῶν ὅλων 1εν- 

νητὴν χαὶ υηδενὸς ἐνδεᾶ τὸ παράπαν οὖχ ἧ χαλοχλγαϑία τῶν λεγο- 

ῖι5. μένων; μαϑοῦσα οὖν, ὦ διάνοια, ἡλίχον (χαχὸν) μέν ἐστιν ὀργὴ ϑεοῦ, 119 

ἡλίχον δὲ ἀγαϑὸν εὐφροσύνη ϑεοῦ, μηδὲν μὲν τῶν ὀργῆς ἀξίων ἐπ᾽ 

ὀλέϑρῳ χίνει τῷ σεαυτῆς, μόνα ὃὲ δι᾿ ὧν εὐφρανεῖς ϑεὸν ἐπιτήδευε. 
" -"" ΄ ’ - “ , Ε- " ᾿ς ῃ Ὁ ᾿" ΕἸ ξόέἭο νυ ὡς “Ὥ "» 

ταῦτα ὃξ εὑρήσεις οὐ μαχρᾶς χαὶ ατριβεῖς διεξιὼν ὁδοὺς ἢ ἄπλωτα 180 

πελάγη περαιούμενος ἢ ἐπὶ τοὺς γῆς χαὶ ϑαλάττης ἀπνευστὶ συντείνων 

ΕῚ ὅρους" οὐ γὰρ πορρωτάτω διῴχισται χαὶ τῆς οἰχουμένης ἔξω πεφυγά- 

ὄευται, ἀλλ, ἦ φησι Μωυσῆς (θθαϊ. 80, 12 ---14), ἐγγὺς οὑτωσὶ 
τἀγαϑὸν παρίδρυταί σοι χαὶ συμπέφυχε, τρισὶ τοῖς ἀναγχαιοτάτοις μέρεσιν 

ἡρμοσμένον, χαρδία, στόματι, χερσί, τὸ δ᾽ ἐστὶ διανοίᾳ, λόγῳ, πράξεσιν, 

ἐπειδὴ τὰ χαλὰ χαὶ φρονεῖν χαὶ λέγειν χαὶ ποιεῖν ἀναγχαῖον, συμπλης 

55 ρούμενον ἔχ τε εὐβουλίας χοὶ εὐπραξίας χαὶ εὐλογίας. 

(21.9)90 Λέγωμεν οὖν τῷ ϑάτερον εἶδος ταστριμαργίας, πολυποσίαν, [5] 

ἐπιτηδεύοντι ἀρχιοινοχύῳ" τί χαχοπαϑεῖς, ὦ ἀνόητε; δοχεῖς μὲν γὰρ τὰ 

ἀγωγὰ πρὸς εὐφροσύνην εὐτρεπίζεσϑαι. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἀφροσύνης χαὶ 

ἀχολασίας ἐξάπτεις φλύγα, πολλὴν αὐτῇ χαὶ ἄφϑονον ἐπιφέρων ὕλην. 

4 τῷ] τῆν βιβλίῳ 5εγῖρδὶ οχ υΧΧ; βῴλω ὃ τί δ᾽ ἂν νοὶ τί ἂν (οὖν) 

σΟπίοῖο Ἵ αὐτὴ] ἀρετῇ ὁοπὶ. δίαησ, ἀνάϑημα οοπὶ. Μαῃρ. 9 εἰ 

Δ: ἢ οοπὶ. ΠούβοΝ. 10 παροργίζων 11 λέγοιτ᾽ αὶ οὐχὶ] οὐ χαὶ οοηϊ. 
Μαηρ. 18 ἐνδεεῖς ΠΙΟΕΒ.Ν.: οὐδὲ εἷς 14. οὐχ ἡ) οὐχὶ οοπίοῖο 

14. 15 γεννωμένων ὁοπὶ. Μίδηρ., γενομένων σΟμΪΟ]Ὸ 1 χαχὸν αὐά. Μαηρ. 

11 κίνει τῷ Μαηρ.: χινείτω ἡ 21 ἢ ἢ Δ Μωσῆς ἐγγὺς οὑτωσὶ] ἐγγυ- 
τάτω οὐοπίεῖο 289. τὸ Ἠοδβοῖ.: τί ἡ 34, 28 συμπληρούμενον 

Μαησ.: συμπληρούμενα Α 90 λέγωμεν 5ογίρ5ὶ: λέγω μὲν Δ, λέγοιμ᾽ ἂν οοηΐ, 

Μαηρ. τῷ Μαηρι: τὸ ἡ 38 εὐφροσύνην ΠούβοΙ.: εὐφροσύνης Δ 
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133 ἀλλ᾽, ἴσως ἂν εἴποι. μή με προπετῶς αἰτιῶ, πρίν με σχέψασϑαι. οἶνο- 

χοεῖν ἐτάγχϑην, οὐ αὴν δὴ σωφροσύνην χαὶ εὐσέβειαν χαὶ τὰς ἄλλας 3 μη ϑκδ 6’ πῶ, φρ ͵ χα ἐὐχὶ Ἢ λύκε 
. ᾿ » " ." ᾿ » - . 

ἀρετὰς ἐνεσχευασμένῳ, ἀλλ ἀνδρὶ λαιμάργῳ χαὶ ἀχρατεῖ [ χαὶ ἀδίχῳ ρ. 68 
-᾿ .] " ᾿] ΄ ’ - “ » ΄ ᾿ » “, Ὑ-" χαὶ ἐπὶ ἀσεβείχ μέγα φρονοῦντι, ὃς ἐτόλμησέ πὸτε εἰπεῖν. οὐχ οἶδα 

τὸν χύριην“ (χοά. 5,2)" ὡς εἰχότως ἐγὼ τὰ ἐχείνῳ ὃι 

133 τήδευχα. μὴ ϑαυμάσῃς δέ, ὅτι τοῖς ἐναντίοις ὃ ϑεὸς χαὶ ὁ ἀντίϑεος 

᾽ 
{2} 

σον -- . 

ἡθονὴς ἔπιτε- 

-" » ΄ ’ ΄’ Ὕ » ΄ " ΄ , ΄ 

νηῦς εὐφραίνεται, Φαραώ. τίς οὖν οἰνοχόος ϑεοῦ; ὃ σπονδοφύρος. ὁ 

μέγας ὄντως ἀρχιερεύς, ὃς: τὰς τῶν ἀεννάων γαρίτων λαβὼν προπόσεις 

ἀντεχτίνει, πλῆρες ὅλον τὸ σπονῆξῖην ἀχράτου μεϑύσματος ἐπιχέων, 
΄ - , ᾿ » ᾿Ξ ΄ μ Ἅ - ’ " [4 

ξαῦτων. ὡρᾶς οηἰνηχήων οἰαφορᾶς τῆις ϑεραπευομένοις ἀναλογούσας. το 
ῃ 

᾿ 184. διὰ τοῦτο ἐγὼ μὲν ὃ τοῦ Φαραὼ χατὰ τὰς ἀνέσεις ἐπιτεινομένου τὸν 

σχληραύχενα χαὶ πάντων ἀχράτορα λογισμὸν εὐνοῦχός εἰμι ((6η.40.1. 3), 

τὰ γεννητιχὰ τῆς Ψυχῆς ἐχτετμημένος, μετανάστης μὲν τῆς ἀνδρωνί- 

τιῆης, φυγὰς δὲ χαὶ τῆς γυναιχωνίτιδος, οὔτ᾽ ἄρρεν οὔτε θῆλυ, οὔτε 
προέσϑαι οὐδ᾽ ὑποδέξασθαι σπορὰν δυνάμενος, ἀμφίβολος, οὐδέτερος, 1Ὁ 

ἀνθρωπείου παράχομμα νομίσματος, ἄμοιρος ἀϑανασίας. ἣ τέχνων ἢ 

ἐγγόνων διαδοχαῖς εἰς ἀεὶ ζωπυρεῖται, συλλόγου χαὶ ἐχχλησίας ἱερᾶς 

ἀπεσγοινισμένος" ϑλαδίαν γὰρ χαὶ ἀποχεχομμένον ἄντιχρυς διείρηται μὴ 

185 εἰσιέναι (])οιΐ. 23,1). (28,) ὁ ὃὲ ἀρχιερεὺς ἀμωμός ἐστιν, ὁλόχληρης, 

ἀνὴρ παρϑένου (μον. 21, 11. 13). {τὸ} παραδοξότατον, οὐδέποτε γυναι- 30 

χηυμένης, ἀλλ ἔμπαλιν τὰ γυναιχεῖα χατὰ τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα ὁμιλίαν 

ἐχλιπούσης (οη. 18,11). χαὶ οὐχ ἀνὴρ μόνον οὗτος, ἀμιάντους χαὶ 

180 παρϑένους Ἰνώμας σπείρειν ἱχανός. ἀλλὰ χαὶ πατὴρ λύγων ἱερῶν: ὧν 

οἱ μὲν ἐπίσχοποι χαὶ ἔφοροι τῶν τῆς φύσεως πραγυάτων. Ἐλεάζαρ χαὶ 
᾿ 

᾿ 

Ἰϑάμαρ (Εχοά. 28,1). οἱ δὲ λειτουργοὶ ϑεοῦ, τὴν οὐράνιον φλόγα ἄνα- 535 

χαίειν χαὶ ζωπυρεῖν ἐπειγόμενοι" τρίβοντες τὰρ ἀεὶ τοὺς περὶ ὁσιότητος 

λόγους χαϑάπερ ἐχ πυρείων τὸ ϑεοειδέστατον εὐσεβείας γένος ποιοῦσιν 

1581 ἐχλάμπειν. ὃ δὲ τούτων ὑφηγητὴς ὁμοῦ χαὶ πατὴρ οὐχ ἢ τυχοῦσα 

μοῖρα τῆς ἱερᾶς ἐχχλησίας ἐστίν, ἀλλ᾽ οὗ χωρὶς σύγχλητος οὐχ ἂν 

ἀϑροισϑείη ποτὲ τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν βουλὴ τὸ παράπαν, ὃ πρόεδρος, 830 

2. μὲν οοπίοῖο ὃ λαιμάργῳ Μίαησ.: μάργω Α ὃ ὥστ᾽ σοηϊεῖο τ γοῦν 
σοπῖοϊο 9. ἀντεχτείνει ἡ 10 ἑαυτοῦ ὁσοῃΐοϊο 11 {τοῦ χατὰ σοηϊεῖο 

12. εἰμι ΠΌΘΒΟἢ.: εἰ μὴ 15..14. τῆς ἀνδρωνίτιδος ὧν (Πσς οπν 51) Νίδησ,: τῶν ἀν- 

ϑρωνιτίδων Α 10 ἢ] ἢ ἃ ἢ Α: χαὶ σοηῃϊοῖο 11 εἰς ἀεὶ Μαηγ.: 

ταῖς ἀεὶ Α, αἷς ἀεὶ σοπὶ. Ησοεο. 18 διήρηται 19. ἄμωμός 5ογῖρ5᾽ : ἀλώ- 

μενός α 20 τὸ αὐ. Μαηρ. 95 οὐράνιον βογὶρδ8ῖ: οὐρανίαν Α 
21 πυρίων ἡ γένος Α: φέγγος Μάην. 39. οὗ χωρὶς (οἰο᾽ οτῖτι: 
οὗ χωρεῖ ἡ 
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ὁ πρύτανις, ὁ δημιουργός, ὃ χαὶ χωρὶς ἄλλων μόνος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ σχοπεῖν 

τε χαὶ πράττειν ἔχαστα ἱχανός. οὗτος σὺν ἄλλοις μὲν ἐξεταζόμενος 

ὀλίγος, πολὺς δέ, ὅταν μονωθῇ, γίνεται, διχαστήριον (ἤλον), ὅλον βου- 
λευτήριον, ὅλος δῆμος, ὅλος ὄχλος, σύμπαν ἀνθρώπων γένος, υᾶλλον 

δέ, εἰ τἀληϑὲς εἰπεῖν δεῖ, μεϑόριός; τις ϑεοῦ (χαὶ ἀνθρώπου) φύσις, τοῦ 

μὲν ἐλάττων, ἀνθρώπου δὲ χρείττων. ὅταν“ γάρ φησιν οεἰσίῃ εἰς 

] τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὃ ἀρχιερεύς, ἄνϑρωπος οὐχ ἔσται“ (1,ον. 16, 11). τίς 

οὖν, εἰ μὴ ἄνθρωπος; ἀρά γε ϑεός; οὐχ ἄν εἴποιμι --- τὸν γὰρ τοῦ 

ὀνόματος τοῦδε χλῆρον ὁ ἀρχιπροφήτης ἔλαχε Μωυσῆς ἔτι ὧν ἐν 
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ῖτὸ Αἰγύπτῳ, προσρηϑεὶς Φαραὼ ϑεὸς (Εχοά, 7, 1) --- οὔτε ἄνϑρωπος, 

ἀλλ᾽ ἑχατέρων τῶν ἄχρων, ὡς ἄν βάσεως χαὶ χεφαλῆς, ἐφαπτόμενος. 

(29.) τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἴδος ἀμπέλου, ὅπερ εὐφροσύνη χεχλήρωται, 190 

χαὶ τὸ ἐξ αὐτῆς μέϑυσμα, ἢ ἄχρατος εὐβουλία, χαὶ ὃ ἀρυσάμενος οἰνο- 
χόος ἐχ τοῦ ϑείου χρατῆρος, ὃν αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἀρετῶν πεπλήρωχεν ἐπὶ 

18 χείλη, δεδήλωται. τὴ δὲ ἀνοία; χαὶ λύπης χαὶ παροινίχς ἤδη μὲν [9] 

τρόπῳ τινὶ τύπῳ δὲ ἕτερον ἐχτυποῦται διὰ τῶν ἑτέρωϑι λεχϑέντων ἐν 

δῇ τῇ μείζονι. ,ἐχ γὰρ ἀμπέλου“ φησί, Σοδόμων ἣ ἄμπελος αὐτῶν, 

χαὶ ἢ χληματὶς αὐτῶν ἐχ [ομόρρας' ἣ σταφυλὴ αὐτῶν σταφυλὴ χολῆς, 

βότρυς πιχρίας αὐτοῖς" ϑυμὸς δραχόντων ὃ οἶνος αὐτῶν, χαὶ ϑυμὸς 
20 ἀσπίδων ἀνίατος“ (Π θα. 82, 82. 38). ὁρᾷς ὅσα τὸ ἀφροσύνης μέϑυσμα 192 

ἐργάζεται, τὸ πιχρόν, τὸ χαχόηϑες, τὸ ἀχρύχολον, τὸ περίϑυμον, τὸ ἀτίϑα- 

σην, τὸ δηχτιχόν, τὸ ἐπίβουλον. ἐμφαντιχώτατα δὲ ἀφροσύνης ἔρνος ἐν Σοδό- 

μοις φησὶν εἶναι --- τύφλωσις δὲ ἢ στείρωσις ἑρμηνεύεται Σόδομα ---, 

ἐπειδὴ τυφλὸν χαὶ ἄγονον χαλῶν ἀφροσύνη, ὑφ᾽ ἧς ἀναπεισϑέντες τινὲς 

25 μετρεῖν χαὶ σταϑμᾶσϑαι χαὶ ἀριϑμεῖν πάντα χαϑ᾽ αὑτοὺς ἠξίωσαν" 

1 ἱερουργός οοηΐ. Μδηρ., δήμαρχος ἑοπϊ. Οοἴη μόνος Μαηρ.: μόνον ἃ 3. ὀλίγος 
Μδηρ, ὃ λόγος Ργὰ5 ὅλον δά ϊάϊ (ὅλον διχ. οοηϊ, Μδηρ.) ὃ χαὶ ἀνθρώπου διὰ. 
Μαηρ. τοῦ) ϑεοῦ οοπίοῖο 9. τοῦ δὲ Α΄ Μωσῆς ἃ 10 οὔτε (οὖν ϑεὸς 
οὔτε) (ν. 8 290) αυἱ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄνϑρωπος, ἑκατέρων Ἄσοπίοῖο, οὐχέτι Μδηρ. 12 πρότερον 

εοηΐεῖο εὐφροσύνῃ ΠοοΒοΝ.. 18 συννοίας σοηὶ. Μδηρ. εἴδος, {γένει μὲν (ὃν) 
γε] παροινίας ἰδιοτρόπῳ τινὶ τύπῳ διερμηνεύεται διὰ 6. στ. οοπῃίοίο,. 10 ἑτέρῳ οοηϊ. 

Ἠοδδβοδ. ἑτέρωϑι 5οτί ρβὶ : ἑτέρων Α 11 ὦ δὴ α 19. αὐτοῖς Ηοθ86}!.: 
αὐτῆς ἃ 22 ἐμφατιχώτατα Υ δὲ] καὶ Ρ6Γ ὀγτόγοιῃ Νίδηρ. ἔρνος Μδηρ.: 

ἔρανος ἃ 20 καϑ᾽ αὑτοὺς Μδηφ.: κατ᾽ αὐτοὺς ἃ 

ἢ 3644. εἴ. δά, Ρ. 230,0 11 544. εἴ. Αἰμδτοβ. 8 Νοθ 19,69 μ. 408 86}. (46. οὔτ. 

8 222. 293). 
Ῥαοπΐα ορότα τοὶ. 11, 19 
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Γομόρρα (γὰρ) μεταληφϑέν ἐστι μέτρον. Μωυσῆς δὲ σταῦμην χαὶ 

μέτρον χαὶ ἀριϑμὸν τῶν ὅλων ὑπέλαβεν εἶναι τὸν ϑεόν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν 

ἀνθρώπινον νοῦν. δηλοῖ δὲ διὰ τούτων φάσχων: ,οὐχ ἔσται ἐν μαρ- 

σίππῳ σου στάϑμιον χαὶ στάϑμιον, μέγα ἢ μιχρόν: οὐχ ἔσται ἐν τῇ 

οἰχίᾳ σου (μέτρον χαὶ μέτρον), μέγα ἢ μιχρόν" στάϑμιον ἀληϑινὸν χαὶ ὃ 

δίχαιον ἔσται σοι“ (Πουΐ. 25, 18---16). ἀληϑὲς δὲ χαὶ δίχαιον μέτρον 

τὸ τὸν μόνον δίχαιον ϑεὸν ὑπολαβεῖν πάντα μετρεῖν χαὶ σταϑμᾶσϑαι 

χαὶ ἀριϑμοῖς χαὶ πέρασι χαὶ ὅροις τὴν τῶν ὅλων περιγράψαι φύσιν, 

ἄδιχον δὲ χαὶ ψευδὲς τὸ νομίσαι χατὰ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ταῦτα 

συμβαίνειν. 10 

“Ὁ δὲ εὐνοῦχος ἅμα χαὶ ἀρχιοινοχόος τοῦ Φαραὼ τὸ ἀφροσύνης 

γεννητιχὸν φυτόν, ἄμπελον, φαντασιωϑεὶς προσαναζωγραφεῖ τρεῖς πυϑ- 

μένας, ἵνα τὰς ἐν τῷ διαμαρτάνειν χατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους ἐσχατιὰς 

παρεμφήνῃ" πυϑμὴν γὰρ τὸ ἔσχατον. (30.) | ἐπειδὰν οὖν ἀφροσύνη ν. 08 ΜΝ. 

πᾶσαν ψυχὴν ἐπισχιάσῃ χαὶ χατασχῇ χαὶ μηδὲν αὐτῆς ἄφετον μηδὲ 15 

ἐλεύϑερον μέρος ἐάσῃ, οὗ μόνον ὅσα τῶν ἁμαρτημάτων ἰάσιμα δρᾶν 

ἀναγχάζει, ἀλλὰ χαὶ ὅσα ἀνίατα. τὰ μὲν οὖν ϑεραπείαν ἐνδεχόμενα 

ῥᾷστα χαὶ πρῶτα γράφεται, τὰ δὲ ἀϑεράπευτα παγχάλεπα χαὶ ὕστατα, 

πυϑμέσιν ἀναλογοῦντα. χαὶ χαϑάπερ, οἶυαι, ἥ φρόνησις ἄρχεται μὲν 

ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ὠφελεῖν, λήγει δὲ εἰς τὰς ὑπερβολὰς τῶν χατορϑω- 930 

μάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἣ ἀφρησύνη χαταβιάζουσα τὴν ψυχὴν 

ἄνωϑεν χαὶ χατ᾽ ὀλίγον ἀφιστᾶσα παιδείας ἀαχρὰν ὀρϑοῦ λόγου διοιχίζει 

χαὶ μέχρι τῶν ἐσχατιῶν χαϑαιρεῖ. τὸ δ᾽ ὄναρ ἐδήλου μετὰ τοὺς 

πυϑμένας ἀνθοῦσαν χαὶ βλαστάνουσαν χαὶ χαρποφοροῦσαν τὴν ἄμπελον 

-- οαὐτὴ“ γάρ φησι ,ϑαάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς" πέπειροι βότρυες 30 

σταφυλῆς“ (θη. 40, 10) ---, ἣν εἴϑε ἀχαρπία χρῆσθαι χαὶ μηδέποτε 

300 χλοηφορῆσαι καὶ πάντα μεμαράνϑαι τὸν αἰῶνα. τί γὰρ ἄν εἴη μεῖζον 

χαχὸν [ἢ] ϑαλλούσης χαὶ εὐφορούσης ἀφροσύνης; ἀλλὰ χαὶ ,τὸ ποτή- 

ριον Φαραώ“, ἣ δεξαμενὴ τῆς ἀνοίας χαὶ παροινίας χαὶ τῆς παρὰ 

1 γὰρ δαἀαϊάϊ Μωσῆς α 3, 4 μαρσίπω ἡ 4 ἣ Ηορβο.: χαὶ ἃ 
ὃ μέτρον καὶ μέτρον αὐά. ΠΙΌΘΒοΙν., οἵ. Αἀάοπάα 9 Ψευδὲς β8ογὶ ρ8ὶ: ψεῦδος Α 

11 εὐνοῦχος Ηορβοὶ.: εὔνους 18 ἐσχατιὰς Μαηρ. (εἴ. ὃ 198): ἐσχάτας Α 

1 πᾶσαν ὁχ Οδηίδογ. (0]}. 5. Ττίη, Νδηρ.: πᾶσα 10 ἰάσημα 20 ὠφελειῶν 

σομΐ οἷο 21 χαταβιάζουσαν ΠΟορβοΝ. 38 χαϑαιρεῖ δηρ.: χαϑαίρει Α, χαϑείργει 
σοηΐ. Ναηρ,. μετὰ] κατὰ οσοηΐ. Μδηρ. 20 πέπειροι ΗΟΘ86}.: περὶ ἣν ἃ 
20 ἣν βοτίρβὶ: ἦν Δ, ἦσαν ν εἴϑε σοτγιρίυπι: εὐχτέον γο] χρεῖττον 6. στ. σοῃϊοῖο, 

εἰχὸς Οὐδ, εἴωϑεν ἄφρων Μδηρ. 28 ἢ 8θο]ιβὶ εὐφορούσης δηρ.: 
ἐμφορούσης 
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πάντα τὸν βίον ἀπαύστου μέϑης, ,ἐν τῇ χειρί μου“ (6οη. 40,11), 

φησίν, ἐστίν, ἴσον τῷ ἐν ταῖς ἐμαῖς ἐγχειρήσεσι χαὶ ἐπιβολαῖς χαὶ 

δυνάμεσιν: οὐ γὰρ ἄνευ 1ε τῶν ἐμῶν ἐπινοιῶν εὐοδήσει τὸ παάϑος ἐξ 

ξαυτοῦ. ὥσπερ 1ὰρ ἐν μὲν ταῖς τοῦ ἡνιόχου χερσὶ τὰς ἡνίας εἶναι 30] 

ὅ προσῆχεν, ἐν δὲ ταῖς τοῦ χυβερνήτου τοὺς οἴαχας --- μύνως γὰρ οὕτως 

χατορϑοῦται δρύμος μὲν ἅρματι, σχάφει δὲ πλοῦς ---, οὕτως ἐν τῇ 

χειρὶ χαὶ δυνάμει τοῦ ϑάτερον εἶδος τῆς γαστριμαργίας τεχνιτεύοντος, 

οἰνοφλυγίαν, ἢ τοῦ ἀχρατοῦς ἐστιν ἐχπλήρωσις, ἀλλὰ τί παϑὼν ὑπέ- 302 

μεινεν αὐχεῖν ἐπ᾿ ἀρνήσεως μᾶλλον ἢ ὁμολογίας ἐπαξίῳ πράγματι; ἢ 

10 οὐχ ἄμεινον ἦν μὴ οὐχ ὁμολογεῖν διδάσχαλον ἀχρασίας εἶναι, ἀλλὰ τῷ 

ἀχρατεῖ τὰ ὑπεχχαύματα τοῦ πάϑους ἐπαναϑεῖναι ὡς εὑὐρετῇ χαὶ αὐὖ- 

τουργῷ τεϑρυμμένου χαὶ χατεαγότος αἰσχίστου βίου; τοιοῦτον δ᾽ ἐστίν" 303 

ἀφρησύνη σεμνύνεται ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς ἐγχαλύπτεσϑαι" νυνὶ μὲν οὐ μόνον 

ἐπὶ τῷ τὴν δεξαμενὴν τῆς ἀχράτορος ψυχῆς, τὸ ποτήριον, περιφέρειν 

15 ἐν ταῖς χερσὶ χαὶ ἐπιδείχνυσϑαι πᾶσιν ἀγάλλεται, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ τὴν 

σταφυλὴν εἰς αὐτὸ ἐχϑλίβειν: τὸ δ᾽ ἐστὶ τὸ ἐχπληρωτιχὸν τοῦ πάϑους 

δημιουργεῖν χαὶ χεχρυμμένον εἰς φῶς ἄγειν. ὡς γὰρ τὰ βρέφη γλιχό- 304 

μενα τροφῆς, ὁπότε μέλλοι σπᾶν τοῦ γάλαχτος, ἐχϑλίβει χαὶ πιέζει 

τὸν μαστὸν τῆς τρεφούσης, οὕτω τὴν πηγήν, ἀφ᾽ ἧς τὸ οἰνοφλυγίας 

Ρ. 086 Μ. ὀμβρεῖ [ χαχόν, ὁ δημιουργὸς τῆς ἀχρασίας πιέζει χραταιῶς, ἵνα ταῖς 

81 ἐχϑλιβομέναις λιβάσιν ἡδίστῃ τροφῇ χρῷτο. 

(31.) Τοιοῦτος μὲν ἡμῖν ὁ βεβαχχευμένος ἀχράτῳ, παροίνιον χαὶ 20ῦ 

παράληρον χαχὸν χαὶ ἀνίατον, Ἰραφέσϑω" τὸν δὲ συγγενῆ τούτου 16- 

στρωνα χαὶ αὐτὸν ὄντα, πολυφαγίας χαὶ λαιμαργίας ἑταῖρον, τὰ περὶ 

28 ἐδωδὴν ἀχρατῶς τεχνιτεύοντα, πάλιν ἐπισχεπτέον. χαίτοι οὐ πολλῆς 200 

δεῖ πρὸς τὴν ϑήραν αὐτοῦ φροντίδος" ἔστι γὰρ ἐχμαγεῖον ἐμφερέστατον 

αὐτοῦ τῆς εἰχόνος ὁ φανεὶς ὄνειρος. ἀχριβώσαντες (οὖν) αὐτὸν ἐχεῖνον 

ὥσπερ ἔμφασιν ἐν χατόπτρῳ ϑεασόμεϑα. οὠμην γάρ φησι «τρία 907 

2 ἐγχειρίσεσι Α ὃ εὐοδώσει οοπὶ. Μδηρ, ὃ μόνον ἑοηϊ. Μαηρ,. 
Ἴ τῆς ΠΌορΒΕΝ.: τὰς δὴ ἃ ἀκρατοῦς ΜΝαηρ.: ἀχράτου ἡ ἐχπλή- 

ρωσις ΠοεΒΕἢ.: ἡ πλήρωσις ἡ 11 ἀχρατεῖ Α: ἀχράτῳ Μδηρ. ἐπαναϑεῖναι 
ΒΟΥ ρ5ὶ: ἐπανατεῖναι ἡ 11. 12 αὐτουργῷ Μαδυρ.: αὐτογεωργοῦ Δ, αὐτογεωργῷ ν 

12 (καὶ αἰσχίστου εοηϊ. Μδηνς. τὸ δὲ τοιοῦτόν ἐστιν ὁσὐπίοϊο 12 μέντοι 

σοπῖοῖίο 1Ὁ ἀγάλλεται Νδηρ.: ἀγγέλλεται ΔΑ 16 αὐτὸ (ν6}] τοῦτο) Μαηρ.: 

ταυτὸ 17 (τὸ) κεχρυμμένον σοπίοῖο 1 ἡδίστη Μαηρ.: ἡδιαστῇ Δ, 
ἥδιστα τῇ ΠΌΚΟΝ. 2 χαὶ οἴῃ. Ἠοδβοῃ. 28, 24. γάστρωνα Ἠοοκοῇ.: 

Ἰάστρων Ἀ,, ἴοτί, γάστριν Ἰὸρ. 21 οὖν δὐἰά. Μαηρ. (ν6] ὄνειρος (ὥστε σοηϊοϊο) 

τοῦτον σοπίοϊο 28 ϑεασόμεϑα Μίαηρ.: ϑεασώμεϑα 

195 
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χανᾷ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς χεφαλῇῆς μου“ (θη, 40, 16). χεφαλὴν 

μὲν τοίνυν ἀλληγοροῦντές φαμεν εἶναι ψυχῆς τὸν ἡγεμόνα νοῦν, ἐπιχεῖ- 

σϑαι δὲ τούτῳ πάντα" χαὶ γὰρ ἐξεφώνησέ ποτε ἐπ᾿ αὐτοῦ: ,ἐπ᾽ ἐμὲ 

308 ἐγένετο ταῦτα πάντα“ (θη. 42, 36). στειλάμενος οὖν πομπὴν ὧν 

ἐτεχνίτευσε χατὰ γαστρὸς τῆς ταλαίνης ἐπιδείχνυται, χαὶ χανηφορῶν ὃ 8 

ἀνόητος οὐχ αἰδεῖται τοσούτῳ βαρυνόμενος τριττῷ χανῶν ἄχϑει, τοῦτο 

200 δ᾽ ἐστὶ τρισὶ χρόνου μέρεσι. τὴν γὰρ ἥδονὴν οἱ ϑιασῶταί φασιν αὖ- 

τῆς ἔχ τε μνήμης τῶν παρεληλυθότων τερπνῶν χαὶ ἐξ ἀπολαύσεως 

210 τῶν ἐνεστηχότων χαὶ ἐξ ἐλπίδος τῶν μελλόντων συνεστάναι" ὥστε τὰ 

τρία χανᾶ τοῖς τρισὶ τοῦ χρόνου μέρεσιν ἐξομοιοῦσϑαι, τὰ δ᾽ ἐπὶ τῶν 10 

χανῶν πέμματα τοῖς ἐχάστῳ τῶν μερῶν ἐφαρμόζουσι, παρεληλυϑότων 

μνήμαις, ἐνεστηχότων μετουσίαις, μελλόντων προσδοχίαις, τὸν δὲ βαστά- 

ζοντα ταῦτα πάντα τῷ φιληδόνῳ, ὃς οὐχ ἀφ᾽ ἑνὸς γένους ἀχρασίας, 

ἀλλ᾿ ἀπὸ πάντων σχεδὸν εἰδῶν χαὶ γενῶν τῆς ἀχολασίας ἄσπονδον χαὶ 

11 φιλίων ἁλῶν ἐπιδεᾶ τράπεζαν ἐχπεπλήρωχεν. ἧς ἀπολαύει μόνος 1ὅ 

ὥσπερ ἐν δημοθοινίᾳ ὃ βασιλεὺς Φαραώ, σπορὰν χαὶ σχέδασιν χαὶ 

φϑορὰν ἐγχρατείας ἐπιτετηδευχώς" ἑρμηνεύεται γὰρ σχεδασμός. ἔστι 

δὲ τὸ ὑπέρογκον χαὶ βασιλιχὸν αὐτῷ οὐχ ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς σωφροσύνης 

ἀγαϑοῖς ἀγάλλεσθϑαι, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἀπειχὸς βδελυρίας ἐπιτηδεύμασι σεμ- 

γύνεσϑαι, πρὸς ἀπληστίαν χαὶ λαιμαργότητα χαὶ τὸ ἁβροδίαιτον ἐξοχεί- 20 

21) λαντι. τοιγάρτοι τὰ πτηνά, τὸ δ᾽ ἐστὶν αἱ ἐπιποτώμεναι ἔξωϑεν ἀτέχ- 

μάρτοι συντυχίαι, πάντα πυρὸς τρόπον ἐπιδραμοῦνται χαὶ ἀναφλέξουσι 

χαὶ τῇ παμφάγῳ δυνάμει χαταναλώσουσιν (θη. 40,117), ὡς μηδὲ 

λείψανον γοῦν ὑπολείπεσθαι πρὸς ἀπόλαυσιν τῷ χανηφοροῦντι, ὃς 

ἤλπισε τὰς εὑρέσεις χαὶ τὰς ἐπινοίας αὑτοῦ μέχρι παντὸς αἰῶνος οἴσειν 325 

218 ἀναφαιρέτους ἐν | βεβαίῳ. χάρις δὲ τῷ νιχηφόρῳ ϑεῷ, ὃς ἀτελεῖς ρ. 0871 Ν. 

τὰς εἰς ἄχρον πεποιημένας σπουδὰς τοῦ φιλοπαϑοῦς ἐργάζεται, πτηνὰς 

φύσεις ἐπιπέμπων ἀοράτω; πρὸς ἀναίρεσιν χαὶ φϑορὰν αὐτῶν. περι- 

συληϑεὶς οὖν ὃ νοῦς ὧν ἐδημιούργησεν, ὥσπερ τὸν αὐχένα ἀποτμηϑεὶς 

1 χαναχονδριτῶν ὃ ἐπ᾽ αὐτοῦ βογίρβϑὶ: ἐπὶ τὸν Α, περὶ τοῦδε ΗοΘ80}., ἐπὶ 
τοῦδε νοὶ ἐπὶ τούτου Μδηρ, θ χανῶν Ηοδβο}.: χαχὸν ἃ 12 προσδοχίας Α 
18 ἀπολαύειν Α 16 διασπορὰν Ηοθβοῖ. 18 ἐφ᾽ οἷς εἰκὸς βογίρβὶ: ἐπὶ 
τοῖς εἰχόσι 19 ἐν] ἐφ᾽ οοηϊεῖϊο 20 λαιμαργίαν οοπίοἷο 20. 21 ἐξο- 
χείλαντι ΠΌΘ86}).: ἐξωχείλοντι 25 αὑτοῦ Μαηρ. (γε] μέχρι τοῦ ἐγδη8ρ.): τοῦ 
21 πεπονημένας Ἄσοπὶ, Μϑηρ. 28. 29 περισυληϑεὶς Βογίρδὶ : περισυλληφϑεὶς Α, παρα- 

συληϑεὶς Μδηρ. 

1 εἵ. Ἐρίδυγοα ἔτ, 488 88)ᾳ. 429. 
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ἀχέφαλος χαὶ νεχρὸς ἀνευρεϑήσεται, προσηλωμένος ὥσπερ οἱ ἀνασχολο- 

πισϑέντες τῷ ξύλῳ τῆς ἀπόρου χαὶ πενιχρᾶς ἀπαιδευσίας. ἕως μὲν 214 

γὰρ μηδὲν λυμαίνεται τῶν ἐξαπιναίως εἰωϑότων ἀπροοράτως ἐπιφοιτᾶν, 

εὐοδεῖν δοχοῦσιν αἵ πρὸς ἀπόλαυσιν ἡδονῆς τέχναι" χατασχηψάντων ὃ᾽ 

ὅ ἐχ τοῦ ἀφανοῦς ἀνατρέπονται, χαὶ ὁ δημιουργὸς αὐταῖς συνδιαφϑεί- 

ρεται. 

(82.)ὴ Τὰ μὲν οὖν τῶν διῃρημένων τὸ Ἰεύσεως ἐργαστήριον ἐν 215 
ἑχατέρῳ τροφῆς εἴδει, πόσεώς τε χαὶ βρώσεως οὐχὶ τῆς ἀναγχαίας 

ἀλλὰ περιττῆς χαὶ ἀχράτορος, ὀνείρατα δεδήλωται: τὰ δὲ (τοῦ) τού- 
10 των χαὶ τῶν ἄλλων, ὅσαι ψυχῆς δυνάμεις, βασιλεύειν δοχοῦντος, ὄνομα 

Φαραώ, χατὰ τὸ ἀχόλουϑον αὐτίχα διερευνητέον. ,,ἐν γὰρ τῷ ὕπνῳ 310 

μου“ φησίν οὔμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ: χαὶ ὥσπερ 

ἐχ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον βόες ἑπτά, ἐχλεχταὶ ταῖς σαρξὶ χαὶ χαλαὶ 

τῷ εἴδει, χαὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει. χαὶ ἰδοὺ ἕτεραι ἑπτὰ βόες ἀνέ- 
ἰ6 βαινον ὀπίσω αὐτῶν ἐχκ τοῦ ποταμοῦ, πονηραὶ χαὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει 

χαὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, ἃς οὐχ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ τῇ Αἰγύπτῳ 

αἰσχροτέρας. χαὶ χατέφαγον αἱ βόες αἱ λεπταὶ χαὶ αἰσχραὶ τὰς ἑπτὰ 5317 

βόας τὰς πρώτα: τὰς χαλὰς χαὶ ἐχλεχτάς, χαὶ εἰσῆλϑον εἰς τὰς χοιλίας 

αὐτῶν" (χαὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς χοιλίας αὐτῶν), 

0 χαὶ αἱ ὄψεις: αὐτῶν αἰσχραί, χαϑὰ χαὶ τὴν ἀρχήν [εἶπον]. ἐξεγερϑεὶς 218 

δὲ ἐχοιμήϑην, χαὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, χαὶ ὡς ἑπτὰ στάχυες 

ἀνέβαινον ἐν πυϑμένι ἑνί, πλήρεις χαὶ χαλοί. ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες 

λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι" χαὶ χατέπιον οἱ ἑπτὰ 

στάχυες τοὺς χαλοὺς χαὶ τοὺς πλήρεις“ (θη. 41, 11---24). ὁρᾷς μὲν 219 

25 δὴ (τὸν προοίμιον τοῦ φιλαύτου, ὃς χινητὸς χαὶ στρεπτὸς χαὶ μετα- 

βλητὸς ὧν χατά τε σῶμα χαὶ ψυχήν φησιν" ,ὄμην ἑστάναι,“ χαὶ οὐχ 

ἐλογίσατο, ὅτι μόνῳ ϑεῷ τὸ ἀχλινὲς χαὶ παάγιόν ἐστιν οἰχεῖον χαὶ εἴ 

τις αὐτῷ φίλος. τῆς μὲν ἀχλινοῦς περὶ αὐτὸν δυνάμεως σαφεστάτη 320 

2 τῷ δογρβὶ (γ6] σταυρῷ τῷ οοπίςοϊο): αὐτῶ ἁ, αὖ τῷ Μαηρ. ὃ. ἐξαπιναίων 

σοηϊοῖο 9. τοῦ δαβἰαὶ 10 ὄνομα] ὀνείρατα ΠΟΘ 50}. ι8 ἑπτὰ βόες 
σοηϊοῖο 14 ἄχει] ἕλει τ]ὸ ἨοΘΒ0Ν. 10 ἃς] οἵας σοηϊοῖο ὁχ ΧΧ 11 αἱ 
(ἑπτὰ) βόες σοηϊοῖο ὁχ ΧΧ 19 Ἰδουπϑίῃ ἐχ ΠἸΧΧ βυρρίονὶ 20 εἶπον 

Βθο  υ8ὶ 1 ὥσπερ ἐχ ΠΧΧ οοηϊοῖο 28 ἐχόμενοι ζαὐτῶν) εχ ΠΧΧ βυρρ!εὶ 
Μαηρ. 24 στάχυες (οἱ λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας) οχ ΟΧΧ νἱὰ. 

Β0ρΡ]. 25 τὸ δαὶ 28 μὲν (γὰρ) γ6} (οὖν) οοηΐοῖο 

20 Ξα4. εἴ. Οτῖρ. οοππηθηΐ. ἱπ θη. ρΡ. 44. ὃ ἐπὶ τοῖς ῥευστοῖς χαὶ ἀβεβαίοις πεποιϑὼς 
ᾧετο ἑστάναι... Αὐϑίοθυϊα ἀρυά. Επ8. Ῥτδορ. οὐ. ὙΠΠ10 9 -- 12, 
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πίστις ὅδε ὁ χόσμος, ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχων --- ὁπότε 

δὲ ὃ χόσμος ἀρρεπής, ὃ δημιουργὸς πῶς οὐ βέβαιος; --ο, εἶτα μέντοι 

Ὁ] χαὶ οἱ ἀψευδέστατοι υάρτυρες ἱεροὶ χρησμοί" λέγεται γὰρ ἐχ προσώ- 

πὴῦ τοῦ ϑεοῦ: ὧδε ἐγὼ ξστηχα ἐχεῖ πρὸ τοῦ σὲ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν 

-ν 

Χωρήβ“ (Εχοά. 11,0), ἴσον τῷ | οὗτος ἐγὼ ὁ ἐμφανὴς χαὶ ἐνταῦϑα ρ. 088 Ν. 
ὧν ἐχεῖ τέ εἶμι χαὶ πανταχοῦ, πεπληρωχὼς τὰ πάντα, ἑστὼς ἐν 6 

ὁμοίῳ χαὶ μένων, ἄτρεπτος ὥν, πρὶν ἣ σὲ ἤ τι τῶν ὄντων εἰς γένεσιν 

ἐλϑεῖν, ἐπὶ τῆς ἀχρηοτάτης χαὶ πρεσβυτάτης ἱδρυμένος δυνάμεως ἀρχῆς, 

ἀφ᾽ ἧς ἢ τῶν ὄντων γένεσις ὥμβρησε χαὶ τὸ σοφίας ἐπλήμμυρε νᾶμα. 

292) ἐγὼ 1τάρ εἰμι .,Ὁ6ὁ ἐξαγαγὼν ἐχ πέτρας ἀχροτόμου πηγὴν ὕδατος“ 10 

(θφαι. 8, 15) ἐν ἑτέροις εἴρηται. μαρτυρεῖ δὲ χαὶ Μωυσῆς περὶ τοῦ 

μὴ τρέπεσϑαι τὸ ϑεῖον φάσχων: ,,εἶδον τὸν τόπον οὗ εἰστήχει ὁ ϑεὸς 

τοῦ ᾿Ισραήλ“ (Εχοά. 34,10). τὸ μὴ μεταβάλλειν διὰ τῆς στάσεως χαὶ 

298. ἱδρύσεως αἰνιττόμενος. (33.) ἀλλὰ γὰρ τοσαύτη περὶ τὸ ϑεῖόν ἐστιν 

ὑπερβολὴ τοῦ βεβαίου, ὥστε χαὶ ταῖς ἐπιλελεγμέναις φύσεσιν ἐχυρότη- 15 

τος, ὡς ἀρίστου χτήματος, μεταδίδωσιν. αὐτίχα γέ τοι τὴν πλήρη 
᾿ ΄ - ΄ ΕΥῚ ΄ - Ψ ΄ 

χαρίτων διαϑήχην ἑἕαυτοῦ --- νόμος δ᾽ ἐστὶ χαὶ λόγος τῶν ὄντων ὁ 

πρεσβύτατος --- ὡς ἄν ἐπὶ βάσεως τῆς τοῦ διχαίου ψυχῆς ἀγαλμα 

ϑεοειδὲς ἱδρύσεσϑαι παγίως φησίν, ἐπειδὰν λέγῃ τῷ Νῶε" στήσω τὴν 

224. διχϑήχην μοῦ πρὸς σέ“ (ἄθῃ. 9, 11). παρεμφαίνει δὲ χαὶ δύο ἕτερα, 20 

ἕν μὲν ὅτι τὸ δίχαιον ἀδιαφορεῖ διαϑήχης ϑεοῦ, ἕτερον δὲ ὅτι οἱ μὲν 

ἄλλοι χαρίζονται τὰ διαφέροντα τῶν λαμβανόντων, ὁ δὲ ϑεὸς οὐ μόνον 

ταῦτα, ἀλλὰ αὐτοὺς ἐχείνους ἑαυτοῖς: ἐυὲ γὰρ ἐμοὶ δεδώρηται χαὶ 

ἔχαστον τῶν ὄντων ἑαυτῷ" τὸ γὰρ στήσω τὴν διαϑύήχην μου πρὸς 

2) σὲ“ ἴσον ἐστὶ τῷ ,σοὶ δωρήτομαι.“ σπουδάζουσι δὲ χαὶ πάντες οἱ 35 

ϑεοφιλεῖς τὸν φιλοπραγμοσύνης χειμῶνα ἀποδιδράσχοντες, ἐν ᾧ σάλος 

χαὶ χλύδων ἀεὶ χυχᾶται, τοῖς τῆς ἀρετῆς εὐδίοις χαὶ ναυληχωτάτοις 

990 ἐνορμίζεσϑαι λιμέσιν. οὐχ ὁρᾶς, οἷα περὶ ᾿Αβραὰμ λέγεται τοῦ σοφοῦ, 
ὥς ἐστιν ἑστὼς ἐνώπιον χυρίου“ (ἃ 6η. 18, 22); πότε γὰρ εἰχὸς δύνα- 

σϑαι στῆναι διάνοιαν μηχέϑ᾽ ὡς ἐπὶ τρυτάνης ταλαντεύουσαν ἣ ὅτε Ὁ 

1 ὁ δὲ ἡ ἕστηχα Βοιρ5ὶ : ἔστη καὶ (86. « 6Γ85.}) Α, ἕστηχα χαὶ ν 

ἐχεῖ βουρβὶ: ἐχεῖσε ἃ ἡ. ὃ ἐν Χωρὴβ οχ ΤΙ ΧΧ 5εγρ81: ἐγχωρεῖν Α 
ὃ οὗτος 5ογρβὶ: οὕτως ἡ ὦν ἥ τι Μίαηρ.: ἐπὶ 8 ἱδρυμένος 
Μδηρ.: ὁρώμενος 9 ἐπλημμύρει σοηϊοίο 11 Μωσῆς 18 μεταβάλλον σοηΐϊ. 
Μδῃζς. 10 γέ βοτγίρβι: δέ 18 ὡσὰν ἐπιβάσεως Α 19. ἱδρύσεσϑαι 

Μδηρ,: ἱδρύσασθαι Α 20 σοὶ (σὲ) σοπὶ. Μίδησ, 20 πολυπραγμοσύνης σοηΐ. 

Μαηρ. 9 ὥς οοπϊ. Μίαηρ.: ὅς Α ποτὲ εἰχὸς (μἄλλον) οοηὶ. δἴδηρ. 
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ἀντιχρύς ἐστι ϑεοῦ, ὁρῶσά τε χαὶ δρωμένη; διχόϑεν γὰρ αὐτῇ τὸ 397 
ἀρρεπές, ἐχ μὲν τοῦ ὁρᾶν τὸν ἀσύγχριτον, ὅτι ὑπὸ τῶν ὁμοίων πρα- 

μάτων οὐχ ἀνθέλχεται, ἐχ δὲ τοῦ ὁρᾶσθαι, ὅτι ἣν ἀξίαν ἔχρινεν εἰς 

ὄψιν ὁ ἡγεμὼν τὴν ξαυτοῦ (ἐλθεῖν, τῷ») ἀρίστῳ μόνῳ προσεχλήρωσεν, 

ὅ αὑτῷ. χαὶ Μωυσεῖ μέντοι ϑεοπρόπιον ἐχρήσϑη τοιόνδε᾽ ,σὺ αὐτοῦ 

στῆϑι μετ᾽ ἐμοῦ“ (Ποαυΐ. ὅ, 81), δι᾿ οὗ τὰ λεχϑέντα ἄμφω παρίστα- 

ται, τό τε μὴ χλίνεσθαι τὸν ἀστεῖον χαὶ ἢ τοῦ ὄντος περὶ πάντα 

βεβαιότης. (34.) χαὶ γὰρ τῷ ὄντι τὸ τῷ ϑεῷ συνεγγίζον οἰχειοῦται 2938 

χατὰ τὸ ἄτρεπτον αὐτοστατοῦν, χαὶ ἠρεμήσας ὃ νοῦς, ἡλίχον ἐστὶν 

ν. 089 Ν. ἀγαθὸν ἠρεμία, σαφῶς ἔγνω χαὶ ϑαυμάσας αὐτῆς [ τὸ χάλλος ὑπέλαβεν, 

1: ὅτι ἡ ϑεῷ μόνῳ προσχεχλήρωται ἣ τῇ μεταξὺ φύσει ϑνητοῦ χαὶ ἀϑανά- 

τοῦ γένους. φησὶ γοῦν" ,οχαἀγὼ εἰστήχειν ἀνὰ μέσον χυρίου χαὶ ὑμῶν“ 229 

(φαΐ. ὃ, 8), οὐχὶ τοῦτο δηλῶν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἕαυτοῦ ποδῶν ἠρή- 

ρξιστη, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο βουλόμενος ἐμφῆναι, ὅτι ἢ τοῦ σοφοῦ διάνοια χει- 

16 μώνων μὲν χαὶ πολέμων ἀπαλλαγεῖσα, νηνέμῳ δὲ γαλήνῃ χαὶ βαϑεία 

εἰρήνῃ χρωμένη χρείττων μέν ἐστιν ἀνθρώπου, ϑεοῦ δὲ ἐλάττων. ὁ 3280 

μὲν γὰρ ἀγελαῖος ἀνθρώπειος νοῦς σείεται χαὶ χυχᾶται πρὸς τῶν ἐπι- 

τυχόντων, ὁ δ᾽ ἅτε μαχάριος χαὶ εὐδαίμων ἀμέτοχος χαχῶν" μεϑόριος 

δὲ ὁ ἀστεῖος, ὡς χυρίως εἰπεῖν μήτε ϑεὸν αὐτὸν εἶναι μήτε ἄνθρωπον, 

50 ἀλλὰ τῶν ἄχρων ἐφαπτόμενον, ἀνθρωπότητι μὲν ϑνητοῦ γένους, ἀρετῇ 

ὃξ ἀφϑάρτου. τούτῳ παραπλήσιόν ἐστι χαὶ τὸ χρησϑὲν λόγιον ἐπὶ τοῦ 28] 

μεγάλου ἱερέως" οὖταν“ άρ φησιν οεἰσίῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἀγίων, 

ἄνϑρωπος οὐχ ἔσται, ἕως ἄν ἐξέλθῃ“ (μον. 16,11); εἰ δὲ μὴ γίνεται 

τότε ἀνϑρωπος, δῆλον ὅτι οὐδὲ ϑεός, ἀλλὰ λειτουργὸς ϑεοῦ, χατὰ μὲν 

80 τὸ ϑνητὴν γενέσει, χατὰ δὲ τὸ ἀϑαάνατον οἰχειούμενος τῷ ἀγενήτῳ. 

τὴν δὲ μέσην τάξιν εἴληχεν, ἕως ἄν ἐξέλθῃ πάλιν εἰς τὰ τοῦ σώματος 382 

χαὶ τῆς σαρχὸς οἰχεῖα. χαὶ πέφυχεν οὕτως ἔχειν" ὅταν μὲν ἐξ ἔρωτος 

ϑείου χατασχεϑεὶς ὃ νοῦς, συντείνας ἑαυτὸν ἄχρι τῶν ἀδύτων, δρμῇ 

1 διχόϑεν ΜατγκΙαπά: δειχϑέν Α ῷ ἀνομοίων οοηΐ, Νίδηρ. ὃ. οὐκέτ᾽ σοπίοῖο 
ἡ ἑαυτοῦ Μδησ. (ΠΠ ο 50}. ἴῃ τσ. Α): ἑαυτῶ ἃ ἐλϑεῖν τῷ δααϊαὶ ὃ αὖ- 

τῶ ἡ Μωσεῖ 9. αὐτοστατοῦν] αὐτῷ τῷ ἐστῶτι σοηϊοῖο 
12 ἡμῶν Ηοοβεῖν. 18. 14. ἐρήρειστο νὶ 10 χρείττω ἡ 11 σείεται 

Μδηνρ.: ἵεται ἡ, οἴεται ΠορβοΝι. 18 ἀτε (80) ἃ: αὖ τεὺ χαὶ Α: τε χαὶ 

Μδηρ, 24. δῆλον δ᾽ ὅτι οὐδὲ ϑεύς, τί ἄλλο ἣ λειτουργὸς 6. στ. σοπίεἰο; ϑεοῦ, (δῆλον 

ὅτι μεϑέριος ἀνθρώπου καὶ ϑεοῦ» σοηΐ. ΟΟἢη (δ᾽ ὅτι ἀπίθα) 25 ἀγεννήτω ἡ 

20 εἴληχεν, ἕως Νηρ: εἰληχέναι ὡς 

22 54. οἷ, δα. μΡ. 289,1 
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χαὶ σπουδῇ πάσῃ χρώμενος προέρχηται, ϑεοφορούμενος ἐπιλέλησται 

μὲν τῶν ἄλλων, ἐπιλέλησται δὲ χαὶ ἑαυτοῦ, μόνου (δὲ) μέμνηται χαὶ 

ἐξήρτηται τοῦ δορυφορουμένου χαὶ ϑεραπευομένου, ᾧ τὰς ἱερὰς χαὶ 

233 ἀναφεῖς χαϑαγιάζων ἀρετὰς ἐχϑυμιᾶ. ἐπειδὰν δὲ στῇ (τὸ) ἐνθουσιῶ- 

ὃες χαὶ ὁ πολὺς ἵμερος χαλάσῃ, παλινδρομήσας ἀπὸ τῶν ϑείων ἄνθϑρω- ὁ 

πος γίνεται, τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐντυχών, ἅπερ ἐν τοῖς προπυλαίοις ἐφή- 

934 ὄρευεν, ἵνα αὐτὸ μόνον ἐχχύψαντα ἔνδοϑεν ἐξαρπάσῃ. (8ῦ.) τὸν μὲν 

οὖν τέλειον οὔτε ϑεὸν οὔτε ἀνϑρωπον ἀναγράφει Μωυσῆς, ἀλλ᾽, ὡς ἔφην, 
μεϑόριον τῆς ἀγενήτου χαὶ φϑαρτῆς φύσεως" τὸν δὲ προχόπτοντα πάλιν 

ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ ζώντων χαὶ τεϑνηχότων τάττει, ζῶντας μὲν χαλῶν ιῖ0 

τοὺς συμβιοῦντας φρονήσει, τεϑνηχύτας δὲ τοὺς ἀφροσύνῃ χαίροντας. 

δϑῦ λέγεται γὰρ ἐπὶ ᾿Δαρὼν ὅτι ,ἔστη ἀνὰ μέσον τῶν τεθνηχότων (χαὶ 

τῶν ζώντων), χαὶ ἐχύπασεν ἢ ϑραῦσις““ (Νυηι. 10, 48). ὃ γὰρ προ- 

χόπτων οὔτε ἐν τοῖς τεϑνηχόύσι τὸν ἀρετῆς βίον ἐξετάζεται, πόϑον χαὶ 

ζῆλων ἔχων τοῦ χαλοῦ, οὔτε ἐν τοῖς [ μετὰ τῆς ἄχρας χαὶ τελείας μ. 690 ΜΝ. 

ζῶσιν εὐδαιμονίας --- ἔτι γὰρ πρὸς τὸ πέρας ἐνδεῖ ---,, ἀλλ ξχατέρων 16 

280 ἐφάπτεται. διὸ χαὶ χυρίως ἐπιλέγεται τὸ ,ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐπαύσατο: παύεται μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν τελείων τὰ περιϑραύοντα χαὶ 

χαταχλῶντα χαὶ χαταγνύντα τὴν ψυχήν, μειοῦται δὲ ἐπὶ τῶν προυχοπτόν- 
΄ ᾿] [ 3 ΄ ᾿ 

των ὡς ἄν αὐτὸ μόνον ἀναχοπτόμενα χαὶ στελλόμενα. 90 

987 (36.). Τῆς οὖν στάσεως χαὶ ἱδρύσεως χαὶ τῆς ἐν ταὐτῷ χατὰ 
᾿ 

τὸ ἀμετάβλητον χαὶ ἄτρεπτον εἰς ἀεὶ μονῆς πρῶτον μὲν ὑπαρχούσης 

περὶ τὸ ὄν, ἔπειτα ὃξ περὶ τὸν τοῦ ὄντος λόγων, ὃν διαϑήχην ἐχάλεσε, 

τρίτον δὲ περὶ τὸν σοφὸν χαὶ τέταρτον περὶ τὸν προχύπτοντα, τί παθὼν 

ὃ φαῦλος χαὶ πάσαις ἀραῖς ἔνοχος νοῦς ὠήϑη μόνος ἵστασθαι δύνα- 29 
σϑαι, φορούμενος ὥσπερ ἐν χαταχλυσμῷ χαὶ χατασυρόμενος ταῖς τῶν 

ἐπιρρεύντων διὰ τοῦ νεχροφορουμένου σώματος δίναις ἐπαλλήλοις; 

238 οὔμην" γάρ φησιν ροἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (ἄοη. 41, 11). 

4 εὐαγεῖς γε} ἐναγεῖς σοηΐ. Νίαηρ. χαϑαγίζων ὁσοηὶ. Νίδηρ, ἐχϑύμια ἡ 

τὸ αὐ, Μδηρσ. 4. ὃ ἐνθουσιώδης ὁοηϊ. ΠΌΘΒ6}.. Ὁ προπυλέοις α 
Ἵ αὐτὸ ΠοόΒοἢ.: αὐτῷ ἡ 8 Μωσῆς α ἔφην Μδηρ.: ἔφη ἡ 9. ἀγεν- 
γνήτου ἃ 12. 18 καὶ τῶν ζώντων οχ ΠΧΧ δὐὰ. ΠοοβοΝ. 10 γάρ {τι} εοηϊ. 

Μδηρ, ἑχατέρων (τῶν ἄχρων) ὁομϊ, δηρ, (εἴ. ὃ 189) Ὡ0 ὡσὰν 

αὑτὸ Ἠοθβο}.: αὐτῶ ἡ 22 εἰσαεὶ Α μόνης α 21 δίναις ΠΟΘΞΟΝ. : 

δειναῖς 28 ἐπὶ] παρὰ οοηϊεῖο, εἴ. ὃ 210, 20] 

9---ὶΞ οἵ, δὰ. ρ. 40,8. 
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λόγον δὲ συμβολιχῶς ποταμὸν εἶναί φαμεν, ἐπειδὴ ἑχάτερος ἔξω τε 

φέρεται χαὶ ῥέων συντόνῳ χρῆται τῷ τάχει χαὶ τοτὲ μὲν εὐφορεῖ 

πλημμύραις ὁ μὲν ὕδατος, ὃ ὃὲ ῥημάτων χαὶ ὀνομάτων, τοτὲ δὲ ἀφο- 

ρεῖ χαλώμενος χαὶ συνίζων" χαὶ ὠφελοῦσι μέντοι ὁ μὲν ἄρδων τὰς ἀρού- 339 

δ ρας, ὁ δὲ τὰς τῶν φιληχόων ψυχάς, χαὶ ἔστιν ὅτε βλάπτουσι χυμήναντες, 

ὁ υὑὲν τὴν ὅμορον τὴν ἐπιχλύσας, ὃ δὲ ἀναχυχήσας χαὶ συγχέας τὸν τῶν 

οὐ προσεχόντων λογισμόν. οὗτος μὲν εἰχάζεται ποταμῷ. διττὴ 240 

δὲ λόγου φύσις, ἢ μὲν ἀμείνων, ἢ δὲ χείρων, ἀμείνων μὲν ἣ ὠφε- 

λοῦσα, χείρων δὲ χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἢ βλάπτουσα. παραδείγματα δὲ 324] 

10 ἑχατέρας τοῖς δυναμένοις ὁρᾶν ἀνέϑηχε Μωῦσῆς ἀριδηλότατα᾽ .»ποτα- 

υὐς γ1άρ φησι πορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον" ἐχεῖϑεν 

ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς“ ((οη. 2,10). χαλεῖ δὲ τὴν μὲν τοῦ 24) 

ὄντως σοφίαν ᾿ἰδέμ, ἧς ἑρμηνεία τρυφή, διότι, οἶμαι, ἐντρύφημα χαὶ 

ϑεοῦ σοφία χαὶ σοφίας ϑεός, ἐπεὶ χαὶ ἐν ὕμνοις ἄδεται" ,χατατρύφησον 

15 τοῦ χυρίου“ (ΡβΔ11. 86,4). χάτεισι δὲ ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τῆς σοφίας 

ποταμοῦ τρόπον ὃ ϑεῖος λόγος, ἵνα ἄρδῃ χαὶ ποτίζῃ τὰ ὀλύμπια χαὶ 

οὐράνια φιλαρέτων ψυχῶν βλαστήματα χαὶ φυτά, ὡσανεὶ παράδεισην. 

ὃ δὲ ἱερὸς οὗτος λόγος ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς, λέγω δὲ εἰς 243 

τὰς τέσσαρας ἀρετὰς σχίζεται, ὧν ἐχάστη βασιλίς ἐστι’ τὸ γὰρ ἀφο- 

30 ρίζεσϑαι εἰς ἀρχὰς οὐ τοπιχοῖς ὅροις, ἀλλὰ βασιλείᾳ ἔοιχεν, ἵν᾽ ἐπιδείξας 

Ρ. 691 Ὁ. τὰς ἀρετὰς εὐθὺς ἀποφήνῃ 1 χαὶ τὸν χρώμενον αὐταῖς σοφὸν βασιλέα, 

χεχειροτονημένον οὐ πρὸς ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀψευδοῦς χαὶ ἀδεχάστου 

χαὶ μόνης ἐλευϑέρας φύσεως. λέγουσι γὰρ τῷ ᾿Αβραὰμ οἱ χατιδόντες αὐτοῦ 344 

τὸ ἀστεῖον" βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ εἴ σὺ ἐν ἡμῖν“ (6φη. 23, 6), δόγμα 

35 τιϑέμενοι τοῖς περὶ φιλοσοφίαν διατρίβουσιν, ὅτι μόνος ὃ σοφὴς ἄρχων 

χαὶ βασιλεὺς χαὶ ἢ ἀρετὴ ἀνυπεύϑυνος ἀρχή τε χαὶ βασιλεία. 
(91.) τοῦτον τὸν λόγον εἰχάσας ποταμῷ τις τῶν ἑταίρων Μωυσέως 340 

ἐν ὕμνοις εἶπεν: ,ὁ ποταμὸς τοῦ ϑεοῦ ἐπληρώϑη ὑδάτων“ (54 ]π}. θ4, 

10). κχαί(τοι) τινὰ τῶν ἐπὶ τῆς ῥεόντων ἄλογον χυριολογεῖσϑαι- ἀλλ᾽, 

80 ὡς ἔοιχε, πλήρη τοῦ σοφίας νάματος τὸν ϑεῖον λόγον διασυνίστησι, 

2 συντόνῳ Νδηρ.,: εὐτόνω ἡ τότε ἡ, ποτὲ ὁοπΐ. ΗοΘΒΟΝ. εὐφορεῖ Μδῃρ.: 

ἐμφορεῖ ἢ. τοτὲ βου ρ8ὶ: ὅτε Α, ποτὲ ὁοηΐ, Ηοδβο. 1 οὕτως ὁπ]. οἱ ροβί 

εἰχάζεται τἀ, λόγος Μίδηρ. 9. χατὰ τοὐναντίον οοπίοϊο 10 ἑχατέρας 

ὁχ Οδηϊδῦγ. 85, Τ τη, Μδηρ.: ἑχατέροις Δ, ἑχατέρου οοηΐ. Πο656 ἢ. 11 ἐχπορεύεται 
ὁχ ὺΧΧ οοηίοῖο 20. τοπιχοῖς ὅροις Ηοδβοἢ.: τοπιχοὺς ὄρους ἡ ἵν 
ἵν᾽ ὅρους Ρ6Γ οτγγοόγθη, τὶ υἱα,, δίδηρ. 31 τὰς] τις οοηϊ. δηρ. 28 μονῆς ἃ 
21 ἑτέρων Μίωυσέος 29. τοῖ δι αἰαὶ 
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μηδὲν ἔρημον χαὶ χενὸν ἑαυτοῦ μέρος ἔχοντα, (μᾶλλον) δέ, ὡς εἶπέ τις, 

ὅλον δι᾽ ὅλων ἀναχεύμενον χαὶ αἰρόμενον εἰς ὕψος διὰ τὴν συνεχῆ χαὶ 

940 ἐπάλληλον τῆς ἀεννάου πηγῆς ἐχείνης φοράν. ἔστι δὲ χαὶ ἕτερον ἄσμα 

τοιοῦτον" »τὸ ὅρμημα τοῦ ποταμοῦ εὐφραίνει τὴν πόλιν τοῦ ϑεοῦ“ (ῬβΔ]1η. 

40, 5). ποίαν πόλιν; ἢ γὰρ νῦν οὖσα ἱερὰ πόλις, ἐν ἧ χαὶ ἅγιος νεώς ἐστι, ὃ 

μαχρὰν ὥσπερ ϑαλάττης χαὶ ποταμῶν συνῴχισται" ὡς δῆλον εἶναι, ὅτι τοῦ 

9417 προφανοῦς ἕτερόν τι βούλεται δι᾿ ὑπονοιῶν παραστῆσαι. τῷ γὰρ ὄντι τοῦ 

ϑείου λόγου ῥύμη ἃ 5 αὶ χαὶ συνεχῶς μεϑ᾿ ὁρμῆς ἐν τάξει φερομένη 

948 πάντα διὰ πάντων ἀναχεῖ τε χαὶ εὐφραίνει. πόλιν γὰρ ϑεοῦ χαϑ᾿ ἕνα μὲν 

τρόπον τὸν κόσμον χαλεῖ, ὃς ὅλον τὸν χρατῆρα τοῦ ϑείου πόματος 10 

δεξάμενος (ἠχρατῦσατο χαὶ γανωϑεὶς ἀναφαιρέτου χαὶ ἀσβέστου τῆς 

εἰς ἅπαντα τὸν [ἐπὶ τὸν] αἰῶνα εὐφροσύνης ἐπέλαχε, χαϑ᾽ ἕτερον 

δὲ τὴν ψυχὴν τοῦ σοφοῦ, ἡ λέγεται χαὶ ἐμπεριπατεῖν ὁ ϑεὸς ὡς ἐν 

πόλει" οπεριπατήσω“ 1ὰὦρ φησιν ἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι [ἐν] ὑμῶν 

949. ϑεός“ (1,ον. 26,12). χαὶ ψυχῇ δ᾽ εὐδαίμονι τὸ ἱερώτατον ἔχπωμα ιὅ 

προτεινούσῃ τὸν ἑαυτῆς λογισμὸν τίς ἐπιχεῖ τοὺς ἱεροὺς χυάϑους τῆς 

πρὸς ἀλήθειαν εὐφροσύνης. ὅτι μὴ (Ὁ) οἰνοχόος τοῦ ϑεηοῦ χαὶ συμπὸο- 

σίαργος λόγος, οὐ διαφέρων τοῦ πόματος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄχρατος ὦν, τὸ 

Ἰάνωμα, τὸ ἥδυσμα, ἢ ἀνάχυσις, ἢ εὐθυμία, τὸ χαρᾶς, τὸ εὐφροσύνης 

ἀμβρόσιον, ἵνα χαὶ αὐτοὶ ποιητιχοῖς ὀνόμασι χρησώμεθα, φάρμαχον; 30 

200 (38,) ἢ δὲ ϑεοῦ πόλις ὑπὸ Ἑβραίων “Ἰερουσαλὴμ χαλεῖται, ἧς μετα- 

ληφϑὲν τοὔνομα ὅρασίς ἐστιν εἰρήνης. ὥστε μὴ ζήτει τὴν τοῦ | ὄντος ρ. 092 ΜΝ. 

πόλιν ἐν χλίμασι γῆς --- οὐ γὰρ ἐχ ξύλων ἢ λίϑων δεδημιούργηται ---- 

ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ ἀπολέμῳ χαὶ ὀξυδορχούσῃ (τέλος) προτεϑειμένῃ τὸν [δὲ] 

20᾽1 ϑεωρητιχὸν χαὶ εἰρηναῖον βίον. ἐπεὶ χαὶ τίνα σεμνότερον χαὶ ἁγιώτερον 25 

εὕροι τις ἄν οἶχον ἐν τοῖς οὖσι ϑεῷ ἢ φιλοθεάμονα διάνοιαν, πανϑ᾽ 

352 ὁρᾶν ἐπειγομένην χαὶ μηδὲ ὄναρ στάσεως ἢ ταραχῆς ἐφιεμένην; ὑπηχεῖ 

1 μᾶλλον Ἠοοβοι.: ᾿δοὰπδ ἴῃ Α ὡς ἂν εἴποι τις σομΐ. Νηρ. ἢ 6 διῴ- 
χισται οοπὶ, Μδηρ. 8 ῥύμη αηρ.: ῥύμην ῥύμη συνεχὴς μεϑ᾽ ὁρμῆς 
χαὶ τάξεως φερομένη οὐπὶ, Μδηρ, λ οἱ Ἰδσὰπα ὃ ---ϑ 11π|. ἴῃ. Α: ἐπαλλήλως ν0] ἀπαύ- 

στως 6. γ΄. διὸ μεϑ᾽ ὁρμῆς ἐν δΒογρβὶ: μεϑορμίσαι 9. ἀναχεῖ τε 
Μαπρ.: ἀναχεῖται ἡ γὰρ] δὲ Μίδησ. 10 πόματος Ἠοδβοἢ.: πόταμος (510) Α 

11 Ἰασυπδ 9---4 ἸΠ||., ἰὰτὴ σατο Α: ἠχρατίσατο νοὶ ἐνεφορήσατο σοῃίοϊο, ἠρύσατο σοηὶϊ. 

Ἠοοϑον. 123. ἐπὶ τὸν 6]. ΗοΘβοῃ. 18 χαὶ οἱ ἐν ἴοτί. 5686]. 14 ὑμῶν βοτίρϑβὶ: 

ἐν ὑμῖν Δ, 8βορ8 εἴ, ΠΧΧ οἱ ρ. 902,10 10 προτεινούσῃ Ἠοσδοῖι.: προτείνουσι ἡ 
18. 19 ἄχρατον ὧν τὸ γάνωμα εοηΐ. Ναηρ. 22 ὄντως 28 χλήμασι Α 

34. ὀξυδορκούσῃ 5οΙίρ581: ὀξυδορχοῦσι ἃ Ιδουθα ὃ---Ὁ 11π|. Α: τέλος (γε] ἕν τέλος) 

ΒῈΡΡΙΟνὶ δὲ οὐτὴ Οδηίδῦγ, 8, Ττγίπ, 560], Μδῃρ. 25 ἀξιώτερον γε] ἀξιοπρεπέ- 
στερον ὁοοηϊ. δίαηρ. 21 ἐφιεμένην] ἐπῃσϑημένην οοηϊ. δηρ,. ὑπήχει Α 
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δέ μοι πάλιν τὸ εἰωϑὸς ἀφανῶς ἐνομιλεῖν πνεῦμα ἀόρατον χαί φησιν᾽ 

ὦ οὗτος, ἔοιχας ἀνεπιστήμων εἶναι χαὶ μεγάλου χαὶ περιμαχήτου πράγ- 

ματος, ὅπερ ἀφϑόνως --- πολλὰ γὰρ χαὶ ἄλλα εὐχαίρως ὑφηγησάμην 

- ἀναδιδάξω. ἴσϑι δή, (ὦ) γενναῖε, ὅτι ϑεὸς αόνος ἢ ἀψευδεστάτη 358 

5 χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν ἐστιν εἰρήνη. ἢ δὲ γενητὴ χαὶ φϑαρτὴ οὐσία πᾶσα 

συνεχὴς πόλεμος. χαὶ γὰρ ὁ μὲν ϑεὸς ἑχούσιον, ἀνάγχη δὲ ἢ οὐσία" 

ὃς ἄν οὖν ἰσχύσῃ πόλεμον μὲν χαὶ ἀνάγχην χαὶ γένεσιν χαὶ φϑορὰν 
χαταλιπεῖν, αὐτομολῆσαι δὲ πρὸς τὸ ἀγένητον, πρὸς τὸ ἄφϑαρτον, πρὸς 

τὸ ἑχούσιον, πρὸς εἰρήνην, λέγοιτ᾽ ἄν ἐνδίχως ἐνδιαίτημα χαὶ πόλις 

10 εἶναι ϑεοῦ. μηδὲν οὖν διαφερέτω σοι ἢ ὅρασιν εἰρήνης ἢ ὅρασιν ϑεοῦ 254 

τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον ὀνομάζειν, ὅτι δὲ τῶν πολυωνύμων τοῦ ὄντος 

δυνάμεων οὐ ϑιασώτης μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἔξαρχός ἐστιν εἰρήνης. 

(39.) χαὶ ᾿Αβραὰμ μέντοι τῷ σοφῷ δώσειν φησὶ χλῆρον γῆς ,ἀπὸ 250 

τοῦ ποταμοῦ (Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ) τοῦ μεγάλου Εὐφράτου“ 

15. (θη. 10, 18), οὐ χώρας ἀποτομὴν μᾶλλον ἣ τὴν περὶ αὐτοὺς ἡμᾶς 

ἀμείνω μοῖραν. Αἰγύπτου μὲν γὰρ ἀπειχάζεται ποταμῷ τὸ ἡμέτερον 

σῶμα χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ δι’ αὐτοῦ ἐγγινόμενα πάϑη, τῷ δὲ 

Εὐφράτῃ (ψυχὴ) καὶ τὰ φίλα ταύτῃ. δήγμα δὴ τίϑεται βιω- 250 

φελέστατον χαὶ συνεχτιχώτατον, ὅτι ὁ σπουδαῖος χλῆρον ἔλαχε ψυχὴν 

50 χαὶ τὰς ψυχῆς ἀρετάς, ὥσπερ ὁ φαῦλος ἔμπαλιν σῶμα χαὶ τὰς σώμα- 

τὸς χαὶ διὰ σώματος χαχίας. τὸ δὲ ἀπὸ δύο δηλοῖ, ἕν μὲν τὸ σὺν 207 

ἐχείνῳ ἀφ᾽ οὗ λέγεται, ἕτερον δὲ (τὸ) χωρὶς αὐτοῦ. ὅταν μὲν γὰρ 

λέγωμεν ἀπὸ πρωΐας ἄχρις ἑσπέρας (ὥρας) εἶναι δώδεχα χαὶ ἀπὸ 

νεομηνίας ἄχρι τριαχάδος ἡμέρας τριάχοντα, συγχατατάττομεν τήν τε 

Ρ. 693 Μ. πρώτην ὥραν χαὶ τὴν νεομηνίαν: ὅταν δέ τις ἀπὸ τῆς πόλεως φῇ 

2Ὁ τὸν ἀγρὸν ἀπέχειν σταδίους τρεῖς ἢ τέτταρας, δίχα τῆς πόλεως δήπου 

φησίν. ὥστε χαὶ νῦν τὸ ,ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου“ νομιστέον τὸ 308 

8 εὐχαίρως Μίδηρ.: ἀχαίρως ἃ 4 ὦ αἰὐαϊάϊ ὅ γεννητὴ ἃ πᾶσα] οὐ Ὁ 
8 ἀγέννητον 9. ἂν ΡΘΓ δΙγοσθηι οτ., Νηρ, 11 ὅτι δὲ Α: ὅτι χαὶ εσοηϊ. 

Πορβ.ἢ., ὅτι δὴ Νίαηρσ., διότι σοπίοϊο 13 ϑιασῶτις εἰ εἰρήνη οοηϊοῖο (εἰρήνη ἰδίῃ 
Μδηρ) 14 Αἰγύπτου --- ποταμοῦ αά. ΠΟΘΒΟΝ, 18 οὐ χώρας Πορβοἢ.: οὐχ 
ὁρᾶς 10 ἀμείνω] μηνύων ἐοπὶ. Μίδησ. 11 αὑτοῦ Οὐομη (εἴ. ᾿ΐη. 931): 

αὐτὸ 18 ψυχὴ δαάϊαϊ, ἡ ψυχὴ δα. ΠοΘΒοι, 21 ἀπὸ δύο Μαηρ. (ηϊ5ὶ 
απο δύο ροβϑὲ δηλοῖ ρμοηϊξ, ἀπὸ ἴδῃ 196 π 2] 18): αὐτὸ Α τὸ Μδηρσ.: τῷ 
22 τὸ δαἀαϊαὶ 28. ὥρας καά. Ἠορεςῃ. 24 συγκατάττομεν 26. ρῥτγίυβ. τὸ] 

τῷ οοηΐὶ. Μδηρ. 

4--ὁ ὈΚ [0], 11θτ ἐκ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων: μόνος ὅδε ἡ --- πόλεμος. 
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χωρὶς ἐχείνου παραλαμβάνεσθαι" βούλεται γὰρ διοιχίσας ἡμᾶς τῶν 

σωματιχῶν, ἅπερ ἐν ῥύσει χαὶ φϑορᾷ φϑειρομένῃ χαὶ φϑειρούσῃ ϑεω- 

ρξῖται, χλῆρον ψυχῆς λαβεῖν μετὰ τῶν ἀφθάρτων χαὶ ἀφϑαρσίας ἀξίων 

ἀρετῶν. οὕτω μέντοι τὸ εἰχάσϑαι ποταμῷ λόγον ἐπαινετὸν ἰχνηλα- 

τοῦντες εὑρήχαμεν. ὃ δὲ ψεχτὸς αὐτὸς ἄρα ἣν ὃ Αἰγύπτιος ποταμός, 

ἀνάγωγός τις χαὶ ἀμαϑής, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἄψυχος λόγος" οὗ χάριν χαὶ 

εἰς αἴμα μεταβάλλει (ἔχοά. 1,20), τρέφειν οὐ δυνάμενος --- ὁ γὰρ 

ἀπαιδευσίας λύγος οὐ πότιμος --- χαὶ εὐτοχεῖ μέντοι βατράχοις (ἔχοά. 

8,6) ἀναίμοις χαὶ ἀψύχοις, χαινὸν χαὶ τραχὺν ἦχον, ἄλγημα ἀχοῆς, 
ἀπηχοῦσι. λέγεται δέ, ὅτι χαὶ οἱ ἐν αὐτῷ πάντες ἰχϑύες ἐφθάρησαν 

(ἔχοά. 1,31), οὐ συμβολιχῶς εἰσι τὰ νοήματα" ταῦτα γὰρ ἐννήχεται 

χαὶ ἐγγίνεται ὡς ἐν ποταμῷ τῷ λόγῳ, ζῴοις ἐοιχότα χαὶ ψυχοῦντα 

αὐτόν: ἐν δὲ ἀπαιδεύτῳ λόγῳ τέϑνηχε τὰ ἐνθυμήματα" συνετὸν γὰρ 

οὐδὲν ἔστιν εὑρεῖν, ἀλλὰ χολῳῶν τινας ἀχόσμους χαὶ ἀμετροεπεῖς, ὡς 

εἶπέ τις, φωνάς, 

(40.) Περὶ μὲν δὴ τούτων ἅλις. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον στάσιν χαὶ 

ποταμόν, ἀλλὰ χαὶ χείλη ποταμοῦ φαντασιωϑῆναι ὁμολογεῖ φάσχων᾽ 

»ὕμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (6οη. 41, 17). ἀναγχαῖον 

ἂν εἴη χαὶ περὶ χείλους τὰ χαίρια ὑπομνῆσαι. φαίνεται τοίνυν ἕνεχα 

δυεῖν τῶν ἀναγχαιοτάτων ἣ φύσις χείλη ζῴοις χαὶ μάλιστα ἀνθρώποις 

ἁρμόσασϑαι" ἑνὸς μὲν ἡσυχίας --- ἔρυμα γὰρ ταῦτα χαὶ φραγμὸς ὀχυ- 

ρώτατος φωνῆς ---, ἑτέρου δὲ ἑρμηνείας" διὰ γὰρ τούτων τὸ τῶν λόγων 

νᾶμα φέρεται" συναχϑέντων μὲν γὰρ ἐπέχεται, φέρεσϑαι δ᾽ ἀμήχανον 

μὴ διαστάντων. ἐχ δὲ τούτου γυμνάζει χαὶ συγχροτεῖ πρὸς ἄμφω, τὸ 

λέγειν χαὶ ἡσυχάζειν, ἑχατέρου τὸν ἁρμόττοντα χαιρὸν παραφυλάττον- 

τας. οἷον ἀχοῆς ἀξιόν τι λέγεται; πρύσεχε μηδὲν ἐναντιούμενος ἐν 

ἡσυχίᾳ χατὰ τὸ Μωυσέως παράγγελμα, τὸ “σιώπα χαὶ ἄχουε“ (Ποαΐ. 

21,9). τῶν γὰρ εἰς τὰς ἐριστιχὰς γνωσιμαχίας ἀφιχνουμένων οὐδ᾽ ἂν 

15 

1 διοιχήσας Δ, διοιχισϑέντας σοπίοϊο 2 φορᾷ ὁοοηὶ. Μδηρ. φϑειρούσῃ ΠοΘΒοἢ.:; 
φϑείρουσα α 9 ἀξιῶν 4, ὃ ἰχνηλατοῦντες Ποθβοῖ..: ὀχληλατοῦντες ἡ 
ὃ {χαὶδ ὡς οοπίεῖο ζχαὶλ ἄψυχος εοηΐ. Νίδηρ. 9. ἀνέμοις α 

11 ἐννήχεται 8ογίρβὶ: ἐνηχεῖται ἡ, ἐννηχεῖται Μδῃρ, 12. ἐγγίνεται Ἡοοδο8.: ἐγγε- 

γεῖται ἃ 14. χολῳῶν ΠοδΒοἢ.; χωλύων ἃ 19 χειλῶν ςοηΐ. 

Μδῃρ. ὑπομνῆσαι Μαηρ.: ὑπονοῆσαι ἃ 20 δυοῖν ν 21. 22 ὀχυρότατος ἡ 
28 νᾶμα φέρεται Μαηρ.: ἀναφέρεται 2 καὶ {τὸ) σοηϊοῖίο 21 Μωσέως ἡ 

14 Ηοῃῃ. 1]. Β 21}, 
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εἷς χυρίως οὔτε λέγειν οὔτ᾽ ἀχούειν νομισϑείη, τῷ δὲ μέλλοντι πρὸς 
ἀλήθειαν κα ἃ « ὠφέλιμον. πάλιν ὅταν ἴδῃς ἐν τοῖς τοῦ βίου πολέ- 30ῦ 

μος χαὶ χαχοῖς τὴν ἕλξω τοῦ ϑεοῦ χεῖρα χαὶ δύναμιν ὑπερέχουσαν 

Ρ- 694 Ν. χαὶ προασπίζουσαν, ἠρέμησον: οὐ γὰρ δεῖται ] συμμαχίας ὃ βοηϑὸς 

5. οὗτος. ἔστι δὲ χαὶ τούτου δεῖγμα τὸ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς χατα- 

χείμενον, τὸ οχύριος πολεμήσει ὑπὲρ ὑμῶν, χαὶ ὑμεῖς σιγήσεσϑε“ 

(Εχοά. 14,14). ἐάν γε μὴν ἴδῃς τὰ γνήσια ἔγγονα χαὶ πρωτότοχα 300 

Αἰγύπτου φϑειρόμενα (ἔχοά. 11,8), τὸ ἐπιθυμεῖν, τὸ ἥδεσθαι, τὸ λυ- 

πεῖσθαι, τὸ φοβεῖσθαι, τὸ ἀδιχεῖν, τὸ ἀφραίνειν, τὸ ἀχολασταίνειν χαὶ 

10 ἦσα τούτων ἀδελφὰ χαὶ συγγενῆ, χαταπλαγεὶς ἡσύχαζε, τὸ φοβερὸν τοῦ 

ϑεοῦ χράτος ὑποπτήξας. ,.οὐ γὰρ γρύξει“ φησί ,χύων τῇ Ἰλώσσῃ, 201 

οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπου ἕως χτήνους“ (1014. 1), ἴσον τῷ οὔτε τὴν χυνώδη 

Ἰλῶσσαν ὑλαχτοῦσάν τε χαὶ χράζουσαν οὔτε τὸν ἐν ἡμῖν ἄνθρωπον, 

ἡγεμόνα νοῦν, οὔτε τὸ χτηνῶδε; ϑρέμμα, τὴν αἴσϑησιν, προσήχει 
18 γαυριᾶν, ὅταν ἀναιρεϑέντος τοῦ παρ᾽ ἡμᾶς ὅλον ἔξωϑεν τὸ συμμαχιχὸν 

αὐτοχέλευστον ὑπερασπιοῦν ἦχῃ. (41.) πολλοὶ δὲ συμβαίνουσι χαιροὶ 208 

υαἡ ἐφαρμόζοντες ἡσυχία, τὰς δὲ χαταλογάδην ῥήσεις ἐπιζητοῦντες" 

ὧν πάλιν ἰδεῖν ἔστιν ἀναχείμενα ὑπομνήματα. πῶς; ἀγαϑοῦ τις γέγονεν 

ἀπροσδόχητος μετουσία; χαλὸν οὖν εὐχαριστῆσαι χαὶ τὸν ἐπιπέμψαντα 

20 ὑμνῆσαι. τί οὖν τὸ ἀγαθόν; τέϑνηχε τὸ ἐπιτιθέμενον ἡμῖν πάθος χαὶ 209 

πρηνὲς ἄταφον ἔρριπται; μὴ μέλλωμεν οὖν, ἀλλὰ (χορὸν) στησάμενοι τὴν 

ἱεροπρεπεστάτην ἄδωμεν ὠδήν, παραχελευόμενοι λέγειν πᾶσιν: ,ἄσωμεν 

τῷ χυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται: ἵππον χαὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς 
ϑάλασσαν“ (Εχοά. 1δ, 1). ἀλλὰ γὰρ ἣ μὲν τοῦ πάϑους φϑορὰ χαὶ 810 

25 μετανάστασις ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ οὐ τέλειον ἀγαθόν: ἣ δὲ σοφίας εὕρεσις 

ὑπερβάλλον χαλόν: ἧς εὑρεϑείσης ἅπας ὃ λεὼς οὐ χαϑ᾽ ἕν μέρος 

μουσιχῆς, ἀλλὰ χατὰ πάσας αὐτῆς τὰς ἁρμονίας χαὶ μελῳδίας ἄσεται. 

»τότε΄ γάρ φησιν οἦσεν Ἰσραὴλ τὸ ἄσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος“ 27] 

2 Ἰδοὰμα 10--18 ||, ἃ: ἀχούειν τὸ ἡσυχάζειν 6 51. ΒΌΡΡΙ6Ο (εἴ. Ουΐβ τογ. ἀΐν. Π6Γ. 

ὃ 14) ὃ. ὑπερμαχοῦσαν Ὀδπ6 εσοπὶ. Μαρ. (εἴ. ὃ 280) 4 ὑπερασπίζουσαν 
σοηΐ. Μαηρ. 8 δεῖγμα τὸ 8ογίρ5ὶ: δείγματα α ὅ. ὃ χαταχείμενον Α΄: χαταχεί- 

μενα οἷον Ἠορβοἢ., χείμενον σουΐοῖὶο 1 γε βογίρβὶ: τε ἃ 9. ἀφραίνειν 

Μδηρ.: εὐφραίνειν 11 γρυξὶ φησί Μδηρ. : φασί Α 12 τὸ 
18 χράζουσαν δΒοτίρβὶ : ἀράζηυσαν Α, γρύζουταν οοπὶ. Μδηρ. 15. ὅλου οσοηΐ. Μδηρ. 

11 νυϊροὸ δυίθ τὰς ρυηοίαμη ροπουδηΐ; ἰάθο Μίδῃρ, 1, 18 ροβϑὲ ὑπομνήματα ἰδει- 
πη) δἰδίυϊί 20 ὑμνῆσαι τὸ ἀγαϑόν. οἷον τέϑνηχε οοπὶ. Μίδηρ. 21 οὖν 
βογίρϑὶ : ὑμῖν Α, ἡμεῖς ἨοδΒοἢ., ὑμνεῖν σοπὶ. Οοδη χορὸν δἀά. Μδηρ. 
24 φϑορὰ Μδηξ.: φορὰ 
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(Νυμι. 21,11), λέγω δὲ ἐπὶ τῆς πάλαι μὲν χεχρυμμένης, ἀναζητηϑεί. 

σης δὲ αὖϑις χαὶ ἐπὶ πᾶσιν ἀνευρημένης βαϑείας τὴν φύσιν ἐπιστήμης, 

ἢ νόμος τὰς τῶν φιλοθϑεαμόνων ἄρδειν λογιχὰς ἐν ψυχαῖς ἀρούρας. τί 

δέ: ὅταν συγχομίσωμεν τὸν γνήσιον διανοίας χαρπόν, οὐ παραγγέλλει 
ἡμῖν ὁ ἱερὸς λόγος ὥσπερ ἐν χαρτάλῳ (Πουΐ. 236, 2. 4) τῷ λογισμῷ 

τὰς ἀπαρχὰς τῆς εὐφορίας ὧν ἤνϑησεν, ὧν ἐβλάστησεν, ὧν ἐχαρποφό- 

ρῆησεν ἢ ψυχὴ χαλῶν, ἐπιδειχνυμένους ἄντιχρυς οὕτω ῥητορεύειν, τὰ 

εἰς τὸν τελεσφόρον ϑεὸν ἐγχώμια λέγοντας: οἐξεχάϑηρα τὰ ἅγια ἀπὸ 

τῆς οἰχίας μου“ (Ἰθ]ά. 13) χαὶ ἐταμιευσάμην [ ἐν τῷ τοῦ ὕεοῦ οἴχῳ, 
ταμίας χαὶ φύλαχας αὐτῶν ἐπιστήσας τοὺς ἀριστίνδην ἐπιλελεγμένους 

πρὸς τὴν ἱερὰν νεωχορίαν. οὗτοι δέ εἰσι Λευῖται χαὶ προσήλυτοι χαὶ 

ὀρφανοὶ χαὶ χῆραι (1014.)}" οἱ μὲν ἱχέται, οἱ δὲ ἀξτανάσται χαὶ πρόσ- 

φυγες, οἱ δὲ ἀπωρφανισμένοι χαὶ χεχηρευχύτες γενέσεως, ϑεὸν δὲ τὸν 

τῆς ψυχῆς ϑεραπευτρίδος ἄνδρα χαὶ πατέρα Ἰνήσιον ἐπιγεγραμμένοι. 

(42.) τοῦτον μὲν δὴ τὸν τρόπον χαὶ λέγειν χαὶ ἡσυχάζειν ἐμπρεπέστα- 

τον. τὸ δὲ ἐναντίον μεμελετήχασιν οἱ φαῦλοι" χαὶ γὰρ ἡσυχίας ἐπι- 

λήπτου χαὶ ἑρμηνείας ὑπαιτίου ζηλωταὶ γεγόνασιν, ἑχάτερον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

ἑαυτῶν τε χαὶ ἑτέρων συγχροτοῦντες. τὸ δὲ πλέον ἐστὶν αὐτοῖς τῆς 

ἀσχήσεως ἐν τῷ λέγειν ἃ μὴ δεῖ: τὸ γὰρ στόμα διανοίξαντες χαὶ 

ἐάσαντες ἀχαλίνωτον, χαϑάπερ ῥεῦμα ἀχατάσχετον, φέρεσθαι τὸν ἀχρι- 

τύόμυϑον, ἢ φασιν οἵ ποιηταί, λόγον ἰᾶσι, μυρία τῶν ἀλυσιτελῶν 

πρησεπισύροντα. τοιγαροῦν οἱ μὲν ἐπὶ συνηγορίαν ἡδονῆς χαὶ ἐπιϑυμίας 

χαὶ πάσης πλεοναζούσης ὁρμῆς ἐτράποντο, ἄλογον πάϑος ἐπιτειχίζοντες 

ἡγεμόνι λογισμῷ, {ἔτι δὲ) χαὶ ταῖς ἐριστιχαῖς φιλονειχίαις (ἐπ)αποδυσά- 

μενοι συνεπλάχησαν, ἐλπίσαντες τὸ ὁρατιχὸν πηρῶσαι γένος χαὶ 

χατὰ χρημνῶν χαὶ βαράϑρων, ἐξ ὧν οὐδ᾽ ἄν ἔτι γένοιτο διαναστῆναι, 

δυνήσεσϑαι ῥῖψαι. ἔνιοι δὲ οὐ μόνον ἀντιπάλους ἑαυτοὺς τῆς ἀνθρωπίνης 

ἀπέφηναν ἀρετῆς, ἀλλὰ χαὶ τῆς θείας: ἐπὶ τοσοῦτον ἀπονοίας ἤλασαν. 

τοῦ μὲν οὖν φιλοπαϑοῦς ἔξαρχος ἀναγράφεται θιάσου τῆς Αἰγυπτίας 

{2} 

Ρ. θ95 Ν. 
0 ΓΙ 

9. ἡ Ναηρ.: ἣν Δ, ἧς Ηοδ80}.. ἐμψύχους οοηΐ. Νηρ. ὃ χαρτάλῳ Βετίρβὶ: 
χαρτάλλω ἡ 8. λέγοντας Ἠοοβοῆ,: λέγοντες ἃ 10 φυλαχὰς ἃ 
13 ἱχέται Ποοβει.: οἰχέται 14. ϑεραπευτρίδος ψυχῆς σοῃϊοῖο 18 (τῷ) ἑαυτῶν 
σοηΐοϊο 2] ἢ Α ἰᾶσι βεγῖρβὶ: ἐῶσι ΑΛ 324 Ἰαοπὰ 8--ὁ 1ππ, Α: ἔτι δὲ δι ρρ)ονὶ 
94, 20 ἐπαποδυσάμενοι Μαπρ.: ἀποδυσάμενοι Α 
Ἰογὶ δ): πληρῶσαι ἡ 20 βαράϑρων Μαμῃρ.: βάϑρων ἃ 

20. 91 οι. 1. Βὶ 240. 

20 πηρῶσαι Νηρ. (εἴ ἴα (οἷο- 
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χώρας ὁ βασιλεύς, Φαραώ: λέγεται γὰρ τῷ προφήτῃ οἰδοὺ αὐτὸς 

ἐχπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, χαὶ στήσῃ συναντῶν αὐτῷ παρὰ τὸ χεῖλος 

τοῦ ποταμοῦ“ (Ἐχοΐ. 7, 10) τοῦ μὲν γὰρ ἴδιον ἐπὶ τὴν φορὰν καὶ 218 

ἀνάχυσιν ἀεὶ τοῦ ἀλόγου πάϑους ἐξιέναι" τοῦ δὲ σοφοῦ πολλῷ ῥέοντι τοῖς 

δ ὑπὲρ ἡδονῆς χαὶ ἐπιθυμίας λόγοις δπαντιάσαι οὐ τοῖς ποσίν, ἀλλὰ τῇ 

Ἰνώμῃ. βεβαίως χαὶ ἀχλινῶς, ἐπὶ τοῦ ποταμίου χείλους, τοῦτο δέ 

ἐστιν ἐπὶ τοῦ στόματος χαὶ τῆς Ἰλώττης, ἅπερ ἣν ὄργανα λόγου" 

παγίως γὰρ ἐπιβὰς αὐτοῖς δυνήσεται τὰς συνηγορούσας τῷ παϑει 

πιθανότητας ἀνατρέψαι χαὶ χαταβαλεῖν. ὁὃ᾽ δὲ τοῦ ὁρατιχοῦ γένους 919 

1 ἐχϑρὸς ὃ τοῦ Φαραὼ λαός ἐστιν, ὃς ἐπιτιϑέμενος χαὶ διώχων χαὶ δου- 

λούμενης ἀρετὴν οὐχ ἐπαύσατο, ἕως χαχὰς ὧν διέϑηχε τὰς ἀμοιβὰς 

εὔρατο, πελάγει τῶν ἀδιχημάτων χαὶ τριχυμίαις, ἃς τὸ λυ(ττῶν παάϑος) 

Ρ.- 696 Μ. ἀνήγειρε, χαταποντωϑείς, [ ὡς ὑπερβάλλουσαν ϑέφν χαὶ νίχην ἀναντα- 

Ἰώνιστον χαὶ χαρὰν ἐλπίδος μείζονα τὸν χαιρὸν ἐνεγχεῖν ἐχεῖνον. διὸ 980 

15 λέγεται" ,εἶδεν ᾿Ισραὴλ τοὺς Αἰγυπτίους τεϑνηχότας παρὰ τὸ χεῖλος 

τῆς θαλάσσης“ (Εχοά. 14, 80). μεγάλη γε ἢ ὑπέρμαχος χείρ, ἀναγ- 

χάζουσα παρὰ στύματι χαὶ χείλεσι χαὶ λόγῳ πίπτειν τοὺς τὰ ὄργανα 

ταῦτα χατὰ τῆς ἀληϑείας ἀχονησαμένους, ἵνα μὴ ὀϑυνείοις ἀλλὰ ἰδίοις 

ὅπλοις οἱ χαϑ᾽ δτέρων ἀναλαβόντες: αὐτὰ ϑνήσχωσι. τρία δ᾽ εὐαγγελί- 38] 

0 ζεται τῇ Ψυχῇ τὰ χαάλλιστα, ἕν μὲν ἀπώλειαν Αἰγυπτιαχῶν παϑῶν, 

ἕτερον δὲ τὸ μὴ παρ᾽ ἑτέρῳ χωρίῳ, (ἀλλὰ) τῆς ἀλμυρᾷς χαὶ πιχρᾶς 

πηγῆς, ὡς ἄν ϑαλάττης, χείλεσι, δι’ ὧν ὃ πολέμιος ἀρετῆς σοφιστὴς 

λόγος ἐξεχέχυτο, τελευταῖον δὲ τὴν ϑέαν τοῦ πτώματος. μηδὲν γὰρ 389 

ἀόρατον εἴη χαλόν, ἀλλὰ πρὸς αὶ Ὁ ἃὶ χαὶ λαμπρὸν ἥλιον ἄγοιτο" χαὶ 

35 γὰρ τοὐναντίον εἰς βαϑὺ σχότος χαὶ κα ἃ α΄ ἄξιον τὸ χαχόν. χαὶ τοῦτο 

μὲν μηδ᾽ ἐχ τύχης ἰδεῖν ποτε γένοιτο, τὸ δὲ ἀγαϑὸν μείζοσιν ὀρϑαλ- 

μοῖς ἀεὶ περιαϑροῖτο. τί δὲ οὕτως ἀγαϑόν, ὡς ζῆσαι τὰ χαλὰ χαὶ 
ἀποθανεῖν τὰ φαῦλα; (43.) τρεῖς τοίνυν ἦσαν οἱ τὴν τῶν λόγων 383 
δεινότητα μέχρις οὐρανοῦ τείναντες. οὗτοι μελέτην χατὰ τῆς φύσεως, 

2 παρὰ] ἐπὶ σοπίοῖο οχ ΠΧΧ (εἴ, 1ἴπ. 6 οἱ Π6 δοηΐαβ. ᾿ΐπρα. ὃ 39) ὃ ἅπερ Α 
λόγος α 9 πιϑανότητος α 10 ἐπιτιϑέμενος δηρ.: ἐπιϑέμενος 12 εὕρατο 
(ἐκομίσατο σοηϊοίο απ), ἐτίσατο σοπὶ. ΜΝίδηρ., ἔτισε ΠΟΘ80}.) πελάγει ΟὐΒπ: ἐστρατοπελά- 
τ α 12. λυ, ἕμπὶ Ἰασαηδ 4---ὖ 1{|Α : λυττῶν πάϑος βυρρίονὶ, λυσσῶδες τῆς 
ψυγῆς Πορβοῃ., ἄλογον πάϑος Νδηρ. 21 ἑτέρῳ χωρίῳ ἣ (ἀλλὰ 5εγὶ μ58:) Μδηρ.: 
ἑτέρων χωρίων α 22 πηγῆς) Ψυχῆς σοηϊοῖο 28 ἐξεχέχυτο Ξοτίρβὶ: ἐξέ- 
χυτο ἡ 24 Ἰδσαπα 8--- Τὸ {|| Α: τὸ φῶς Βρρ]. ΠορβοΝ., ἄσχιον φῶς σοπίοῖο 
25 Ἰδοῦπα θ---ϑ ||. ΑΨ: νυχτὸς 5000]. ΠΌΘΒΟΝ., νύχτα [ογί. βυρρ!. οἱ αἰώνιον ρτο ἄξιον 
Ἰερ., νύχτα ἀχτέον οοπΐ, Μδηρ., νύχτα πεσεῖν Οὐδ 20 ἰδεῖν Οὐἰο] 6γῖν8.: δεῖν Α 
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μᾶλλον δὲ χατὰ τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἐμελέτησαν φάσχοντες, μόνον εἶναι 

τὸ αἰσϑητὸν χαὶ ὁρώμενον τοῦτο, οὗτε γενόμενόν ποτε οὔτ᾽ αὖϑις 

φϑαρησόμενον, ἀγένητον δὲ χαὶ ἄφϑαρτον, ἀνεπιτρόπευτον, ἀχυβέρνητον, 

384 ἀπροστασίαστον. εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἄλλα συνθέντες ἐπιχειρήματα, δόγμα 

ἀδόχιμον οἰχοδομοῦντες εἰς ὕψος οἷα πύργον ἐξῆραν. λέγεται γὰρ ὅτι ὁ 

οἷν πᾶσα ἢ Ἰῆ χεῖλος ἕν“ (6θη. 11,1), συμφωνία τῶν τῆς ψυχῆς 

μερῶν πάντων ἀσύμφωνος ἐπὶ τῷ χινῆσαι τὸ συνεχτιχώτατον ἐν τοῖς 

80 οὖσιν, ἀρχήν. τοιγαροῦν ἐλπίσαντας αὐτοὺς εἰς οὐρανὸν ταῖς ἐπινοίαις 
ἀναδραμεῖσϑαι ἐπὶ χαϑαιρέσει τῆς αἰωνίου βασιλείας ἢ μεγάλη χαὶ 

ἀχαϑαίρετος χαταβάλλει χείρ, χαὶ τὸ οἰχοδομηϑὲν δόγμα συνανατρέψασα. 10 

580 χέχληται δὲ ὃ τόπος εσύγχυσις“, οἰχεῖον ὄνομα τῷ χαινουργηϑέντι 
τολμήματι. τί γὰρ ἀναρχίας συγχυτιχώτερον; οὐχ οἰχίαι μὲν ἀνηγε- 

μόνευτοι προσχρουσμάτων έμουσι χαὶ ταραχῆς; ἀβασίλευτοι δ᾽ ἐαϑεῖ- 

281 σαι πόλεις ὑπὸ ὀχλοχρατίας, ἐναντίγυ χαὶ μεγίστου, φϑείρονται: χαὶ 

χῶραι δὲ καὶ ἔθνη χαὶ χλίματα γῆς, ὧν ἀρχαὶ χατελύϑησαν, οὐ παλαιὰς 16 

288 χαὶ μεγάλας εὐδαιμονίας ἀπέβαλον; χαὶ τί δεῖ [ τὰ ἀνθρώπινα λέγεσθαι; ρν. 691 Μ. 

οὐδὲ γὰρ αἱ ἄλλαι τῶν ζῴων ἀγέλαι, πτηνῶν, χερσαίων, ἐνύδρων, 

ἄνευ τινὸς ἀγελάρχου συνεστᾶσιν, ἀλλὰ ποθοῦσι χαὶ περιέπουσιν αἰεὶ 

τὸν οἰχεῖον ἡγεμόνα, ὡς μόνον ἀγαϑῶν αἴτιον, οὗ κατὰ τὴν ἀπουσίαν 

289 σχεδάννυνται χαὶ διχφϑείρονται. εἶτ᾽ οἰύμεϑα τοῖς μὲν περιγείοις, ἃ 30 

βραχυτάτη μοῖρα τοῦ παντός ἐστιν, ἀρχὴν μὲν ἀγαϑῶν, ἀναρχίαν δὲ 

χαχῶν εἶναι αἰτίαν, τὸν δὲ χόσμον οὐ διὰ τὴν τοῦ βασιλεύοντος ϑεοῦ 

890 προήγησιν εὐδαιμονίας τῆς ἄχρας πεπληρῶσϑαι; δίχην οὖν ἁρμόττουσαν οἷς 

ἐτίϑεντο διδόασι" φύραντες γὰρ τὸ ἱερὸν περὶ ἃ κα « ἀναρχίας φυρόμενοι 

ἐπεῖδον, συγχυϑέντες οὐ συγχέαντες. ἕως δὲ οὔπω τιμωρίαν δεδώχασιν, 20 

ὑπὸ φρενοβλαβείας φυσώμενοι τὴν μὲν τῶν ὅλων ἀρχὴν ἀνοσίοις λόγοις 

χαϑαιροῦσιν, αὑτοὺς δὲ ἄρχοντας χαὶ βασιλέας ἀναγράφουσι, τὸ ἀχα- 

ϑαίρετον τοῦ ϑεηοῦ χράτος γενέσει τῇ ἀδιαστάτως ἀπολλυμένῃ χαὶ 

291] φϑειρομένῃ περιάπτοντες. (44.) ἐπιτραγῳδοῦντες γοῦν χαὶ ἐπιχομπά- 

ζοντες εἰώϑασιν οἱ χαταγέλαστοι λέγειν ταῦτα: ἡμεῖς οἵ ἡγεμόνες, 80 

ὃ ἀγέννητον ἃ δὲ} τε οομΐϊ. ΟΟδπ 10 καὶ 866]. Μδηρ. 14 ἀπὸ 
ΡΟΓ ογγούοῃ Νίδῃρ. ὀχλοχρασίας Α ὀχλοχρατίας τῆς αἰτίας χακχῶν μεγίστων 

ςοηΐςῖο (εἴ, 1ἴη. 21. 22) Ροβί μεγίστου ᾿ἰασυπδπι βίαιαϊἑ οἱ χαχοῦ βυρ0]. Μίδῃρ. 

15 χλήματα 10 χαταλέγεσθαι Ἄσοπϊοὶο 20 εἴτ᾽ Α 28 προστασίαν σοπίεϊο 
8. 24. οἷς ἐπετίϑεντο νοὶ οἷς διετίθεσαν σοηίοϊο 24. ἱερὸν (δόγμα) παρὰ ἀναρχίας 

σοηΐ. Μίδῃκ. Ροβὲ περὶ ἰδουπηδπ) βίδιαο φυρόμενοι (,Εχ αι." Νδησ.: 

φυρόμενον 21 καϑαίρηυσιν αὐτοὺς 28 ἀδιαστάτως 50γρ5:: ἀχαταστά- 
τως 29, 80 ἐπιχομπάζοντες Μδῃρ.: ἐπιστομίζοντες Α 
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ἡμεῖς οἱ δυναστεύοντες. ἐφ᾽ ἡμῖν ὁρμεῖ τὰ πάντα: ἀγαθῶν χαὶ τῶν 

ἐναντίων τίνες αἴτιοι {ὅτι μὴ) ἡμεῖς; τὸ (εὖ χαὶλ χαχῶς ἐργάσασθαι 

τίσιν ὅτι μὴ ἡμῖν ἀψευδέστατα ἀνάχειται; φλυαροῦσι δὲ ἄλλως οἱ 

δυνάμεως ἀοράτου τὰ πάντα φάσχοντες ἐξῆφϑαι, ἣν πρυτανεύειν τῶν 

5 χατὰ τὸν χύσμον ἀνθρωπείων τε χαὶ ϑείων νομίζουσι, τοιαῦτα χατα- 292 

λαζονευσάμενοι, ἐὰν μὲν ὥσπερ ἐχ μέϑης νήψαντες ἐν ἑαυτοῖς γένων- 

ται χαὶ τῆς παροινίας, ἣν παρῴνησαν, εἰς αἴσϑησιν ἐλθόντες αἰδεσϑῶσι 

χαὶ χαχίσωσιν ἑξαυτοὺς ἐφ᾽ οἷς ὑπ᾽ ἀγνώμονος Ἰνώμης ἐξαμαρ- 

τάνειν προήχϑησαν, ἀχολαχεύτῳ χαὶ ἀδεχάστῳ χρησάμενοι συμβούλῳ 

10 μετανοίᾳ, τὴν ἄξω τοῦ ὄντος δύναμιν ἐξευμενισάμενοι παλινῳ- 
δίαις ἀντὶ βεβήλων ἱεραῖς, ἀμνηστίαν εὑρήσονται παντελῆ. ἐὰν δὲ 393 

ἀφηνιασταὶ χαὶ σχληραύχενες μέχρι τοῦ παντὸς γενόμενοι σχιρτῶσιν, ὡς 

αὐτόνομοι χαὶ ἐλεύϑεροι χαὶ ἑτέρων ἡγεμόνες ὄντες, ἀπαραιτήτῳ ἀνάγχῃ 

χαὶ ἀμειλίχτῳ τὴν ἑαυτῶν ἐν ἅπασι μιχροῖς τε χαὶ μεγάλοις οὐδένειαν 

15 αἰσϑήσονται. ὃ γὰρ ἐπιβεβηχὼς ἡνίοχος ὡς ἅρματι πτηνῷ τῷδε τῷ 294 

Ρ. 698 ΜΝ. ᾿ χόσμῳ χαλινὸν ἐμβαλὼν χαὶ τὸ χεχαλασμένον τῶν ἡνιῶν ὀπίσω βία 

τείνας χαὶ τοὺς χημοὺς ἐπισφίγξας, μάστιξι χαὶ χέντροις ἀναμνήσει τῆς 

δεσποτιχῆς ἐξουσίας, ἧς ἐπελάϑοντο διὰ τὸ χρηστὸν χαὶ ἥμερον τοῦ 

χρατοῦντος ὥσπερ οἱ χαχοὶ δοῦλοι. τὸ γὰρ τῶν δεσποτῶν ἐπιειχὲς εἰς 390 

0 ἀναρχίαν ἐχτρέποντες ἐπιμορφάζουσι τὸ ἀδέσποτον, μέχρις ἄν τὴν 

ῥοώδη τε χαὶ πολλὴν αὐτῶν νόσον, ἀντὶ φαρμάχων τὰς τιμωρίας προσ- 

φέρων, ὃ χεχτημένος ἐπισχῇ. διὸ λέγεται" ψυχὴ ἄνομος ἣ διαστέλ- 290 

λουσα τοῖς χείλεσι χαχοποιῆζσαι ἣ χαλῶς ποιῆσαι" εἴθ᾽ ὕστερον ἐξαγορεύ- 

σει τὴν ἁμαρτίαν ἑαυτῆς“ ([μον. ὃ, 4). τί φῇς, ὦ γέμουσα ἀλαζονείας: 

25 οἶδας γάρ, τί ἐστι τὸ πρὸς ἀλήθειαν ἀγαϑὸν ἣ χαλὸν ἢ δίχαιον ἢ ὅσιον 

ἢ τίνα τίσιν ἐφαρμόττει; ἢ τούτων ἐπιστήμη τε χαὶ δύναμις ἀνάχειται 397 

1 ὁρμεῖ Μαηρ.: ὁρμᾶ ἃ 2 τινὲς Α ἰδοῦηϑ ὅὃ--ὖῦ π{|. ΑΔ: ὅτι μὴ βυρρ]. Μδηρ., 
τούτων ἨοΘΒοΝ.. Ἰδοηδ 4---ὃ {ππ||.Ὰ: εὖ χαὶ Βρρ]ονὶ (εὖ ἢ Ηο680}.) 
Ἵ παροινίας ἣν παρῴνησαν ὁχ οί,“ οἱ Οδπίδοτγ, 5, σία, Μδηρ.: παρανοίας ἣν παρη- 

νόμησαν α 8. χακχίσωσιν ΒοΙρ8ὶ: χαχιῶσιν ἑαυτοῖς α 9. προήχϑησαν 

Μδπρ.: προσήχϑησαν ἡ 10 μετανοίᾳ Μδηρ.: μετανοίας 11 βεβήλων 
(λόγων) οοπὶ, δηρ. ἀμνηστείαν Α 11 χημοὺς Μδῃρ.: κόσμους ἡ 

μαστίξει 19 εἰς Α: ὡς Πορβεῖ.. 20 ἐχτρέποντος α 21 ἑρπη- 
νώδη σοπὶ. Μδηρ, 25 χαλοποιῆσαι ΠΟΘΒΟΝ. χαλῶς ποιῆσαι ὁχ ΤΧΧ 

ΒΟΥΓΙρΒὶ: χαχῶς ποιῆσαι Α,-χαχοποιῆσαι ΠΌΟΘΒΟΙ,, 28, 34. ἐξαγορεῦσαι οὐηϊ. Μδηρ. 

25 χαχὺν ν 20 τινὰ τισὶν 

1 εἴ, Ρ]αἰουΐβ ῬΒαθάγαμῃ Ρ. 240 Ε, 

ῬμΠοπΒ οροτα νοὶ. ΠΙ. 920 
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᾿΄ "» μόνῳ ϑεῷ, καὶ εἴ τις αὐτῷ φίλος. μάρτυς δὲ χαὶ χρησμός, ἐν ᾧ 

λέγεται. ἐγὼ ἀποχτενῶ χαὶ ζῆν ποιήσω: πατάξω χἀγὼ ἰάσομαι“ 

893 (Πραϊ. 32, 39). ἀλλὰ γὰρ οὐδὲ ἐπιπόλαιον ἔσχεν ἢ δοχησίσοφος ψυχὴ 

τὴν τῶν ὑπὲρ ἑαυτὴν ὀνείρωξιν, ἀλλ᾿ οὕτως ἣ δυστυχὴς ἐξηνεμώϑη, 

ὡς χαὶ ἐνώμοτον γενέσϑαι περὶ τοῦ βεβαίως καὶ παγίως ταῦϑ᾽ ἑστάναι, ὃ 
890 ἃ ψευδῶς ὑπέλαβεν. ἐὰν οὖν τὸ παλμῶδες χαὶ παφλάζον τοῦ νοσή- 

ματος ἄρξηται χαλᾶν, τὰ τῆς ὑγείας ἐμπυρεύματα χατ᾽ ὀλίγον ἐχζω- 

πυρούμενα βιάσεται τὸ μὲν πρῶτον ἐξαγορεῦσαι τὸ ἁμάρτημα, τὸ δ᾽ 

ἐστὶ χαχίσαι ἑαυτήν, εἶτα πρὸς βωμοῖς ἱχέτιν γενέσϑαι, ποτνιωμένην 
λιταῖς χαὶ εὐχαῖς χαὶ ϑυσίαις, (αἷς) ἀμνηστίας μόναις ἐπιλαχεῖν ἔστιν. 10 

800 (45) Ἑξῆς δ᾽ ἄν τις εἰχότως ἐπαπορήσεις, τί δή ποτε τὸν 
ἐν Αἰγύπτῳ ποταμὸν μόνον ἀνέγραψεν ἔχοντα χείλη, τὸν δ᾽ Εὐφράτην 

ἥ τινα τῶν ἄλλων ἱερῶν ποταμῶν οὐχέτι. ὅπου μὲν γάρ φησι" ηστήσῃ 

συναντῶν αὐτῷ παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (Ἐχοά. ἴ, 15) « « «. 
801 χαίτοι τινὲς ἴσως ἐπιχλευάζοντες ἐροῦσι, μὴ δεῖν τὰ τοιαῦτα εἰς τὰς ιὉ 

ζητήσεις εἰσάγειν" γλισχρολογίαν γὰρ μᾶλλον ἢ ὠφέλειαν τινα ἐμφαίνειν. 

ἐγὼ δὲ τὰ τοιαῦτα ἡδυσμάτων τρόπον παρηρτύσϑαι ταῖς ἱεραῖς ἀνα- 

γραφαῖς βελτιώσεως ἕνεχα τῶν ἐντυγχανόντων ὑπολαμβάνω: χαὶ οὐδε- 

μίαν τῶν ζητούντων χαταγνωστέον εὑρεσιλογίαν, ἀλλ' εἰ μὴ ζητοῖεν, 

802 ἔμπαλιν ἀργίαν. οὐδὲ γὰρ περὶ ποταμῶν ἐστιν ἱστορίας ἢ παροῦσα 20 

σπουδή, περὶ δὲ βίων [ τῶν εἰχαζομένων ποταμίοις ῥεύμασιν, ἐναντιου- Ρ. 099Ν 

μένων ἀλλήλοις. ὁ μὲν γὰρ τοῦ σπουδαίου βίος ἐν ἔργοις, ἐν λόγοις 

δὲ ὁ τοῦ φαύλου ϑεωρεῖται. λόγος δὲ γλώττῃ χαὶ στόματι χαὶ χείλεσι 

χαὶ τοῖς « Φ α, 

ὃ ἐνώμοτον Οοἰο]ογῖα8: ἐνομότερον α 0 ἃ ψευδῶς Οοἰοϊογῖα8: ἀψευδῶς 
10 αἷς δαάϊαϊ ἀμνηστίαις μόνης Υ ἔτι σοὶ. δηρσ. ι1 ἐξ 
ἧς Α 14 παρὰ] εἴ, δὰ ρ. 808,2 Ἰδοιχηδιὴ δἰαίαϊ, βϑαυθθαίογ ὅπου δὲ, (πὶ 
4111 5... 5. Ἰοεὶ 20 ἱστορία οοπϊοῖὶο 8 λόγοι ςοπὶ. Μαηρ. χείλεσι Μαηρ.: 

χείλη Δ, χείλει ΠΌΘΒ86}.. 24 δἀποίαὶ Α τὸ τέλος λείπει. βΒοαυθπίιν ἴῃ Α {Γ68 
᾿ΐποδθ νδοσδθ ({0]. 4865), τη ἄπο [0118 ναοια πυπιογὶβ οδγρῃ (ἰδ. 
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